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اإلرحاد تساظضر اجامرار تسغغج التب والسمرة وتطالإ برشع املساظاة سظ الغمظغني
 : خظساء

اسـتنكرت وزارة اإلرشاد وشـؤون الحج 
والعمرة يف حكومة اإلنقاذ الوطني، استمرار 
النظـام السـعودّي يف تسـييس الحـج ومنع 
التعامـل مع الجهة الرسـمية يف الجمهورية 
اليمنية ممثلًة بوزارة اإلرشاد وشؤون الحج 

والعمرة بصنعاء منذ العام 1436هـ. 
ودعـت الوزارة يف بيان لهـا، أمس االثنني، 

الوفـد الوطنـي املفـاوض، إىل رفـع معانـاة 
الحجاج واملعتمرين اليمنيني الذين يتعرضون 
لالبتزاز واملنع واملعاناة الشـديدة جراء إغالق 
مطار صنعاء واملنافذ الربية باسـتثناء منفذ 
الوديعـة غري الكايف، فضالً عـن التعامل غري 
املسؤول واملجحف من قبل مرتِزقة العدوان. 
وجـّدد البيـاُن إدانـَة الـوزارة محـاوالت 
مرتِزقة العـدوان يف عدن والريـاض التالعب 
بحصـص الحجاج اليمنيني لصالح وكاالتهم 

التـي أنشـأوها مؤّخـراً يف مخالفـة للنظام 
مطالبـاً  طويلـة،  فـرتة  منـذ  بـه  املتعامـل 
النظام السـعودّي بإعادة التعامل مع الجهة 
الرسـمية املعربة عن الشـعب اليمنـي بعيًدا 
عن التسـييس غري املرشوع للشعائر الدينية 
وبعيًدا عن املرتِزقة الذين ال هّم لهم إال كسب 
األربـاح عـىل حسـاب الحجـاج واملعتمرين 
بـدون خدمـة تذكر وتسـييس مقيـت لهذه 

الفريضة. 

اجاحعاد 3 طعاذظني وإخابئ آخرغظ يف 
اظفةار طثطفات السثوان بمتاشزاغ 

التثغثة وطأرب
 : طاابسات

استشـهد مواطنـان وأُصيب اثنان آخران، أمس االثنني، جـراء انفجار لغم من مخلفات 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي يف مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة. 

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد مواطن جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان 
يف محافظة مأرب. 

وبحسـب مصـادر مطلعة، فقـد أَدَّى انفجار لغـم أريض يف منطقة األشـقري بمديرية 
رصواح إىل استشـهاد مواطن كان يف طريقه لعبور إحدى الشـوارع الفرعية بعد أن تسبب 

اللغم يف قسمه نصفني. 
وتواصـل مخلفات تحالف العدوان من األلغام والقنابـل العنقودية حصد أرواح املدنيني 
اليمنيني يف عموم املحافظات اليمنية امللوثة بتلك املتفجرات بشكل يومي، مخلفة العديد من 

القتىل والجرحى بأوساط املواطنني غالبيتهم من النساء واألطفال. 

اقتاقل اإلطاراتغ غعاخض اجاعثاف 
البروة السمضغئ يف الغمظ باعاذآ 

تضعطئ املرتجصئ
 : طاابسات

لـم يكتِف االحتـالُل اإلماراتي برسقة الثـروات النفطية والغازية يف اليمـن وتهريبها إىل 
الخارج عىل متن سـفن وناقالت شـحن عمالقة، عىل مدى 8 سـنوات من زمن العدوان، بل 
وصل الحد إىل نهب الثروة السـمكية واستهداف رشيحة الصيادين عرب تعرض املئات منهم 

للقتل واالختطاف واالعتقال والتعذيب النفيس والجسدي. 
وبحسب ناشطني يمنيني يف مواقع التواصل االجتماعي، أمس االثنني، َفإنَّ سفناً عمالقة 
تابعـة لالحتالل اإلماراتـي تواصل عمليات التجريف واالصطياد بشـكل عشـوائي يف املياه 

اإلقليمية اليمنية. 
وتناقل الناشطون صوراً تظهر سفناً إماراتيًة عمالقًة يف خليج عدن وهي تقوم بعمليات 
جرف عشوائي لألسماك، يف الوقت الذي يشكو املواطن من ارتفاع جنوني يف أسعار األسماك 
بعمـوم املحافظـات الجنوبية والرشقية املحتّلـة، األمر الذي دفع وزير الثروة السـمكية يف 
حكومة املرتِزقة إىل إصدار تعميم خالل األيّام املاضية يقيض بمنع تصدير األسماك للخارج. 
وفيمـا أرجـع وزير الثروة السـمكية بحكومـة الفنادق قـراَره بمنع تصدير األسـماك 
اليمنية للخارج، لتغطية السوق املحلية التي تعاني ارتفاعاً كبرياً يف أسعار األسماك بعد أن 
عجز املواطنون يف عدن وبقية املحافظات املحتّلة عن رشائه، إال أن صيادين نفذوا اعتصاماً 
يف مدينة الشـحر بحرضموت املحتّلة اعتـربوا هذا القرار يهدف إىل خدمة مصالح الرشكات 
الكـربى التابعة لتحالف العدوان، يف إشـارة إىل الرشكات اإلماراتية والسـعوديّة التي عززت 
اسـتثماراتها يف قطاع األسـماك باليمـن وتحديـداً يف املحافظات الرشقيـة املحتّلة بتواطؤ 

مبارش من حكومة الفنادق. 

ظغابئ التثغثة تفرج سظ 31 جةغظًا بمعجإ 
حعادات تسظ السرية والسطعك

 : التثغثة
محافظـة  يف  العامـة  النيابـة  أقـرت 
مـن  سـجيناً  عـن31  اإلفـراج  الحديـدة، 
للحريـة،  سـالبة  بعقوبـات  املحكومـني 
بعد حصولهم عىل شـهادات حسـن سرية 

وسلوك. 
ذلـك جـاء يف االجتمـاع الـذي عقدته، 
أمـس، لجنـة اإلفـراج الرشطي برئاسـة 
نيابـة  رئيـس  عيضـة  هـادي  القـايض 
اسـتئناف محافظـة الحديـدة، وعضوية 
مدير عام الشئون االجتماعية ومدير عام 
إصالحيـة التأهيـل املركزيـة باملحافظة، 

وحضـور املحامـي العام القـايض علوي 
األديمي عضو فريق التفتيش يف الحديدة. 

نيابـة  رئيـس  أوضـح  االجتمـاع  ويف 
هـادي  القـايض  الحديـدة  يف  االسـتئناف 
عيضـة، أن قـرار اإلفـراج جاء بنـاًء عىل 
توصيـات لجنـة اإلفـراج الرشطـي، التي 
تضـم يف عضويتها مديَر مكتب الشـؤون 
االجتماعية، الدكتور عبد الرحمن الصائغ، 
ومدير اإلصالحيـة املركزية، العقيد محمد 
الصـويف.  وأوضـح أن اللجنَة اسـتعرضت 
مـن  االجتماعيـني  األخصائيـني  تقاريـَر 
مكتـب الشـؤون االجتماعيـة إىل جانـب 
شهادات حسن سـرية وسلوك صادرة من 

ة بالسـجناء  اإلصالحيـة املركزيـة الَخاصَّ
املحكوم عليهم، املرشـحني لإلفراج عنهم 
رشطيـاً، وبموجـب كشـوفات ومذكرات 

النيابات االبتدائية. 
وأَشـاَر القايض عيضـة إىل أن القانون 
يكفـل اإلفراج رشطياً عن السـجناء ممن 
قضـوا ثالثـة أربـاع املـدة، وليـس عليهم 
ة للغري، ولـم تكن قضاياهم  حقوق َخاصَّ
مسـتأنفة وال تشـّكل خطورة اجتماعية 
بالغة، بعد حصولهم عىل شـهادات حسن 
سـرية وسـلوك، وتقويم وإصالح وتأهيل 
نفـيس، ملـا من شـأنه إعـادة إدماجهم يف 

املجتمع أفراداً صالحني. 

صغادي طرتجق لثى اقتاقل اإلطاراتغ غعّثد 
باجاباث أدوات اقتاقل السسعدّي طظ سثن

طةظثون طرتجصئ بتدرطعت غاسرضعن لطاسثغإ 
والدرب العتحغ داخض طسسضر السثوان

 : طاابسات
االنتقـايل  املجلـس  يسـمى  مـا  هـّدد 
التابـع لالحتالل اإلماراتـي، أمس االثنني، 
بالتصعيد العسكري ضد مرتِزقة االحتالل 
السعودّي عقب رفض األخري عودة املرتِزق 
عيـدروس الزبيدي إىل مدينة عدن، يف إطار 
عمليـة التدويـر والتدويـل بـني الفصائل 

املرتِزقة وإعادة تدويرها. 
جـاء ذلـك عـىل لسـان القيـادي يف ما 
يسـمى االنتقـايل املرتِزق شـالل شـايع، 
الـذي توعد، أمس، باجتثـاث األدوات التي 

جـاءت بهـا السـعوديّة مؤّخـراً إىل مدينة 
عدن املحتّلة، لتحل محل مرتِزقة اإلمارات 

املتخىل عنها. 
االحتـالل  توعـد  آخـر،  جانـب  مـن 
السـعودّي، أمـس االثنني، بتعجيـل زوال 
االنتقـايل، مشـرية إىل العـزم عـىل إنهـاء 
تواجـد مرتِزقة ما يسـمى االنتقايل، وذلك 
عىل غرار ما جـرى ملرتِزقة اإلصالح الذين 
تم االسـتغناء عـن خدماتهم بعـد ثماني 
سـنوات مـن االرتهـان وتنفيـذ أجنـدات 
ومخّططـات االحتـالل، وهـو ذات املصري 
الـذي يواجـه مرتِزقة االحتـالل اإلماراتي 

املسماة «االنتقايل». 
يأتـي ذلك يف وقـت تواصل السـعوديّة 
الزحـف عـىل مواقـع مرتِزقـة االحتـالل 
ولحـج  عـدن  محافظـات  يف  اإلماراتـي 
وتسـليمها  املحتّلـة،  وحرضمـوت 
يسـمى «درع  مـا  الجديـدة  مليليشـياتها 
الوطـن»، وذلـك بالتفافهم مـع أبوظبي، 
َحيُث تخوض السعوديّة واإلمارات مرحلة 
جديـدة مـن إدارة الرصعات بـني األدوات 
وإعـادة تدويرها بما يضمن بقاء مصالح 
االحتالل اإلماراتي ونظريه السعودّي وبما 

يبقي عىل تدمري اليمن أرضاً وإنساناً. 

 : طاابسات
تعـرض العرشاُت من املجندين املرتِزقة 
بـوادي  العـدوان  مرتِزقـة  صفـوف  يف 
حرضمـوت للتنكيل والرضب املربح داخل 
أحد املعسـكرات التابعة لـدول العدوان يف 

املحافظة املحتّلة. 
وذكـرت مصـادر إعالميـة، أن عرشات 
املجنديـن املرتِزقـة مـن أبنـاء «الحموم» 
تعرضوا للـرضب بالهـراوت والعيص من 

قبـل قائـد الدورة يف ما يسـمى معسـكر 
النجـدة التابـع لتحالـف العـدوان بوادي 
حرضموت، مبينـة أن أكثر من 20 مجنداً 
تعرضـوا  حرضمـوت  وادي  أبنـاء  مـن 
خالل الـدورة ملختلف اإلهانـات والتحقري 
والتعامـل العنرصي، واأللفـاظ الجارحة 

والخادشة للحياء والرشف. 
ولفتـت املصادر إىل أن ذلـك يأتي عقب 
إعالن ما يسمى «حلف قبائل حرضموت» 
التابـع لالحتالل السـعودّي مطلـع يناير 

املايض تجنيـد 10 آالف من أبناء مديريات 
ميليشـيا  عـن  بـدالً  وإحاللهـم  الـوادي، 
املنطقـة العسـكرية األوىل التابعـة لحزب 

اإلصالح. 
وتداول ناشـطون عىل مواقع التواصل 
االجتماعـي، أمـس االثنني، صـوراً تظهر 
تعذيـب املجندين املرتِزقـة يف حرضموت، 
باإلضافـة إىل تقاريـر طبيـة صـادرة عن 
مستشفى الشـحر العام تؤّكـد تعرضهم 

للرضب يف أماكن مختلفة بأجسادهم. 
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رئغج الطةظئ العذظغئ سئث الصادر المرتدى: 

أّضـث اجامرار تثشص السقح والمثثرات لطمرتِجصئ سئر المثاء

تقارير

 : خاص

انكشـف ُعْمُق العالقة الوثيقـة بني تحالف 
اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
والتنظيمـات اإلجرامية املتطرفـة مجّدًدا، مع 
إعـالن اللجنـة الوطنيـة لشـئون األرسى عن 
صفقة تبادل مع ما يسـمى «تنظيم القاعدة» 
يف شـبوة، َحيُث جـددت الصفقـة التأكيد عىل 
وقـوف التنظيـم اإلجرامـي عسـكريٍّا يف صف 
تحالف العدوان ومرتِزقته، األمر سـبق تأكيده 
باعرتافات وتحقيقات واسـعة، يسـعى العدّو 

للتغطية عليها دائماً لكن بدون جدوى. 
لشـؤون  الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  وكتـب 
األرسى عبـد القـادر املرتىض عىل حسـابه يف 
موقـع التواصل االجتماعي تويـرت إنه تم قبل 
ام إجراء «عملية تبادل لألرسى مع مرتِزقة  أَيـَّ
العدوان مما يسـمى بتنظيم القاعدة يف جبهة 

شبوة». 
وأوضح املرتىض أن تم خالل العملية اإلفراج 
عن ثالثة أرسى من أبطـال الجيش اليمني، يف 
مقابل أسـريين من عنارص التنظيم اإلجرامي 
تم أرسهما يف جبهات البيضاء أثناء املواجهات 
مع قوات مرتِزقة العدوان األمريكي السعودّي. 
َوأََضــاَف أن هذه العمليـة تؤّكـد مجّدًدا أن 
ما يسمى بتنظيم القاعدة يمثل جزءا أََساسيا 
من تحالف العدوان األمريكي السـعودّي، وأنه 

يشرتك معهم يف أغلب جبهات القتال. 
وخالل السـنوات املاضية بـرزت الكثري من 
األدلـة عـىل العالقـة الوثيقة بـني التنظيمات 
التكفرييـة اإلجراميـة وعىل رأسـها «داعش» 
العـدوان  تحالـف  دول  وبـني  و»القاعـدة» 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وتضمنـت تلـك األدلـة اعرتافـات مصـورة 
أدىل بهـا عنارص وقيادات يف ما يسـمى تنظيم 
القاعـدة أّكــدوا فيهـا أن التنظيـم اإلجرامي 
يتواجـد يف عـرشات الجبهـات إىل جانب قوات 
تحالف العـدوان ومرتِزقته، بمـا يف ذلك مأرب 

والبيضاء وشبوة وغريها. 
ونرشت التنظيمات اإلجرامية أفالما مصورة 
أّكـدت من خاللها عىل مشاركتها يف القتال إىل 

جانب املرتِزقة يف تعز وجبهات أُخرى. 
وكانـت وكالـة أسوشـيتد بـرس األمريكية 
أجرت قبل سنوات تحقيقا واسعا كشفت فيه 
عن صفقات بني تنظيمي «داعش» و»القاعدة» 
وبـني قـوات تحالـف العـدوان واملرتِزقـة، تم 
عـىل إثرها تسـليم مناطق للتنظيمـني مقابل 
اشـرتاكهم يف القتال إىل جانب تحالف العدوان 

ومرتِزقته يف عدة جبهات. 
وأجرت قناة «بي بي يس» أَيْـضاً قبل سنوات 
تحقيقا تلفزيونيا وثقت فيه مشاركة عنارص 
التنظيمـات التكفريية إىل جانب قوات مرتِزقة 

العدوان يف تعز. 
وقد أقر تحالف العدوان نفسه بهذه العالقة 
عندما رفع أسـماء عنارص يف ما يسمى تنظيم 
القاعـدة، ضمن أسـماء «األرسى» الذين تمت 
مبادلتهـم يف صفقـات سـابقة، تحـت عـني 

املجتمع الدويل واألمم املتحدة. 
وأّكـد نائب وزير الخارجية بحكومة اإلنقاذ 
حسـني العزي أن ما يسـمى تنظيـم القاعدة 
يمثل جزءا من املليشـيات والتنظيمات التابعة 
لتحالف العدوان األمريكي السعودّي، ُمشرياً إىل 
أنه قد تم يف وقت سـابق إجراء صفقات تبادل 

مع مختلف هذه املليشيات. 
وكتب العزي يف تغريدة عىل تويرت: إن صنعاء 
سـبق أن تبادلـت األرسى مع ُكـّل املليشـيات 
التـي تقاتل يف إطـار تحالف العـدوان مجتمع 
ومتفرقة، بما يف ذلك «تنظيم اإلخوان، وتنظيم 
العمالقة، وتنظيـم القاعدة، وتنظيم االنتقايل، 
وتنظيم طارق عفاش، وتنظيم داعش، ولفيف 
مـن الجنجويـد، وجنسـيات أُخـرى» يف تأكيد 
آخر عىل ارتباط ُكـّل هذه التشكيالت ببعضها 

ضمن معسكر تحالف العدوان. 
إىل  ومرتِزقتـه  العـدوان  تحالـف  ويسـعى 
التغطيـة عىل العالقـة الواضحـة بينهم وبني 
التنظيمات اإلجرامية املتطرفة من خالل اتّهام 
صنعـاء بهذه العالقة، لكن ُكـّل الدالئل املوثقة 
بالصـوت والصـورة واملعلومـات تنسـف تلك 

االتّهامات بشكل تام. 
وكان جهـاز األمـن واملخابـرات قد كشـف 
يف وقـت سـابق عـن معلومـات مفصلة حول 
قيادات وعنـارص «داعـش» َو»القاعدة» التي 
تتواجـد يف مدينة مـأرب وجبهاتهـا إىل جانب 

قوات املرتِزقة. 
وأكثر من مرة وثقت عدسـة اإلعالم الحربي 
بالصـوت والصـورة دالئـل مشـاركة عنارص 
جانـب  إىل  القتـال  يف  و»القاعـدة»  «داعـش» 
تحالـف العـدوان ومرتِزقتـه، َحيـُث وجـدت 
شـعاراتهم وكتيباتهـم واضحـة يف الكثري من 
األوكار واملواقع العسكرية التي تم تطهريها يف 

مأرب والبيضاء وجبهات أُخرى. 
أن  الحربـي  اإلعـالم  مقاطـع  وكشـفت 
تشـكيالت «داعش» و»القاعـدة» تتلقى دعما 
مبـارشا من قـوى تحالف العـدوان بما يف ذلك 
الواليات املتحدة األمريكية، َحيُث ُوجدت العديد 
مـن األسـلحة يف مخازنهـم تحمـل شـعارات 
«الوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة» كمـا 
وجدت شـعارات العديد مـن املنظمات الدولية 
إىل جانـب ما يسـمى بمركز امللك سـلمان عىل 
املـواد الغذائية التي كانـت يف أوكار املتطرفني، 
يف دليـل واضح عىل أن قوى العدوان تسـتخدم 
الغطاء «اإلنسـاني» لتمرير الدعم العسـكري 

واللوجستي للتنظيمات التكفريية. 

سمطغئ تئادل أجرى تةثد شدح سقصئ تتالش السثوان 
باظزغط «الصاسثة» اإلجراطغ

الطعاء املعحضغ: جطعُك املرتجصئ يف الساتض غةسطعط عثشًا 
طحروسًا والئسبئ افطمغئ لط تصثم حغؤًا لطمعاذظني

سظاخره  ــظ  ط أجــغــرغــظ  طــصــابــض  الــةــغــح  ــظ  ط ـــرى  أج بــقبــئ  ــظ  س ـــرج  أش الاظزغط 
الةئعات طثاطش  شغ  جاظئه  إلى  وغحارضعن  السثّو  طسسضر  طظ  َأَجاجغًا  جــجءًا  غمبطعن  الاضفغرغعن 

 : طاابسات

أّكـد رئيُس الفريق الوطني إلعادة االنتشار 
يف الحديـدة، اللـواء الركن عيل املوشـكي، أن 
الجانـَب األممي يواصـُل التواطؤ مع تحالف 
العـدوان ومرتِزقتـه من خـالل الصمت عىل 
اسـتمرارهم بالعمليات القتاليـة والعدوانية 
التـي تهّدد حركـة املالحة البحريـة، مؤّكـداً 
أن سلوك املرتِزقة سـيجعلهم هدفا مرشوعا 

للقوات املسلحة يف حال اقتضت الرضورة. 
والتقـى الفريق الوطني إلعادة االنتشـار، 
االثنـني، رئيس بعثـة األمم املتحـدة وفريقه 

لدعم اتّفاق الحديدة. 
الوطنـي  الجانـب  إن  املوشـكي:  وقـال 
«يحـاول بناء الثقة مع الفريق األممي، لكنه 
يهـرول أكثـر مـن مرة نحـو الطـرف اآلخر 

الرافض للسالم. 

اآلخـر  الطـرف  «مقاطعـة  أن  َوأََضــاَف 
اسـتمرار  سـياق  يف  يأتـي  اللجنـة  ألعمـال 
لعملياتـه القتاليـة والعدوانية وعـدم رغبته 

إلحالل السالم». 
وأّكــد اللـواء املوشـكي أن هنـاك تدفقـا 
متواصـال وواضحا لألسـلحة واملخـدرات إىل 
املخـاء، ُمشـرياً إىل أن ذلـك «يقـوض حركة 

املالحة البحرية». 
وحـذر مـن أن «حركـة املرتِزقـة وتدفـق 
األسـلحة لديهم وتقويضهـم لحركة املالحة 
البحريـة سـيجعلهم هدفا مرشوعـا يف حال 

اقتضت الرضورة». 
واسـتنكر اللواء املوشـكي تنصـل البعثة 
األمميـة عـن دورها مـن خالل عـدم تقديم 
أي يشء ملركـز التعامل مع األلغام، يف الوقت 
الـذي تواصل فيـه مخلفات العـدوان حصد 

أرواح املواطنني بشكل ُمستمّر. 

وقـال اللواء املوشـكي: إن «البعثة األممية 
لـم تقدم أيـة خدمـة للمواطنني عـىل أرض 

الواقع».
من جانبه، قال رئيس البعثة األممية يف 
الحديدة الجنرال مايكل بريي إنه «يأمل يف 
تقديم املسـاعدة؛ ِمن أجل أن يسود األمن 
واالسـتقرار ومعالجـة مشـكلة األلغـام 
ونـرش التوعيـة يف أوسـاط املواطنني عن 

مخاطرها». 
ومنـذ التوقيـع عـىل اتّفـاق الحديـدة، لم 
يتوقف تحالف العدوان ومرتِزقته عن ارتكاب 
الخروقات اإلجرامية التي تسفر عن سقوط 
شـهداء وجرحى من املدنيني بشـكل متكّرر، 
يف ظل صمـت مخز من جانب البعثة األممية 
التي يشـجع صمتهـا العـدّو ومرتِزقته عىل 
مواصلـة سـلوكهم العدوانـي وتنصلهم عن 

كافة االلتزامات. 
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سمران: صعات اقتاغاط والاثخض املرضجي تتغغ ذضرى اجاحعاد تطغش الصرآن 

اقطارات تفسض تتالفعا طع اجرائغض وتمظع طحروع وصش اقجاغطان اإلجرائغطغ 
ظسفئ طئررات «الاطئغع» وأضثت أن تعصغسه طةرد بثاغئ لاعجغه المجغث طظ الطسظات السطظغئ: 

 : سمران
تحـت شـعار «عـىل دربك سـيدي ماضـون»، 
أقامت قوات االحتياط والتدخل املركزي بمحافظة 
عمـران، أمـس األول، فعاليـة خطابيـة وثقافية، 
بمناسـبة الذكرى السنوية للشـهيد القائد حسني 

بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه. 
ويف الفعاليـة التي حرضها محافظة املحافظة 
الدكتـور فيصـل جمعـان، ومدير أمـن املحافظة 
العميد عبدالله الخضري، وعدد من القيادات األمنية 
والعسكرية، ومدراء املكاتب التنفيذية، أّكـد وكيل 
املحافظـة حسـن األشـقص، عـىل أهميّـة إحياء 

املناسـبة يف اسـتلهام الـدروس والعـرب، وتعريف 
األجيـال بتاريـخ وحياة وسـرية القـادة األبطال، 
ــة  والتضحيـات التي قدموها يف سـبيل إنقاذ األُمَّ

وتحريرها من التبعية لقوى االستكبار العاملي. 
واسـتعرض الوكيـل األشـقص يف كلمتـه التي 
ألقاهـا يف الفعالية، سـرية وحياة الشـهيد القائد، 
مسـلطاً الضوء عىل أبرز املحطـات واملواقف التي 
جسـدها -سـالم اللـه عليـه- يف مواجهـة لقوى 

االستكبار العاملي وأدواته يف الداخل. 
مـن جهتهـا أّكــدت قيـادة ومنتسـبي قوات 
االحتيـاط يف كلمة لهـم ألقاها محمد الحسـيني، 
امليض قدمـاً يف مواجهـة املسـتكربين واملجرمني، 

والتحـيل بصفـات وأخـالق املسـرية القرآنية التي 
عمدها الشهيد القائد بدمه الطاهر. 

وأشـاروا إىل أهميّة الشعار الذي أطلقه الشهيد 
القائد يف توجيه بوصلة العداء نحو العدّو الحقيقي 
ــة، مؤّكـديـن تمسـكهم بمرشوع الشـهيد  لألُمَّ
القائد املسـتمد من القـرآن الكريم، الـذي أحيا به 
ثقافـة الجهـاد واالستشـهاد يف مواجهـة أعـداء 

ــة.  األُمَّ
وجددوا العهد بامليض عىل نهج الشـهيد القائد، 
والسـري عىل درب الشـهداء، للتحـّرر من االحتالل 
والعبودية التي كانت تخطط لها أمريكا وإرسائيل 

وبريطانيا وعمالئهم يف املنطقة. 

 : خاص
إىل حظرية املشـاريع الصهيونيـة، تذهب دولة 
واإلسـالمية  العربيـة  لألمـة  الخيانـي  التطبيـع 
(اإلمارات)، ولكن هذه املرة من املقعد العربي غري 
الدائـم بمجلس األمن الدويل؛ لرشعنة االسـتيطان 
اإلرسائيـيل، عـرب إلغـاء تصويـت مفـرتض عـىل 
مرشوع قرار يدين البناء واالستيطان اإلرسائييل. 

وحدها اإلمارات نصبت نفسـها حارس الكيان 
اإلرسائييل املحتـل يف مجلس األمـن، عندما أبلغت 
مجلس األمن الـدويل بأنها لن تدعو للتصويت عىل 
مـرشوع قرار يطالب االحتـالل اإلرسائييل «بوقف 
فوري وكامـل لجميع األنشـطة االسـتيطانية يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة». 
وقالت مذكرة لإلمـارات نرشتها وكالة رويرتز 
”بالنظـر إىل املحادثـات اإليجابيـة بـني األطراف، 
فإننا نعمل اآلن عىل مسودة بيان رئايس من شأنه 
أن يحظـى باإلجماع». وأضافـت ”وبناء عىل ذلك، 
لن يكـون هناك تصويت عىل مـرشوع القرار غدا 
االثنني وسيسـتقى الكثري من لغـة البيان الرئايس 

من تلك املصاغ بها مرشوع القرار“. 
مـن هنا جـاءت فكـرة انتخاب دولـة الخيانة 

اإلماراتيـة لألمـة اإلسـالمية والعربيـة لعضويـة 
مجلس األمن الدويل غري الدائمة، ملدة عامني  بدأت 
يف 1 كانون الثاني/يناير 2022 وستنتهي يف نفس 
التاريـخ من العـام 2024م. وبذلك تكون اإلمارات 
مـن خـالل املواقـف امللتحمـة مـع العـدو األول 
لألمة اإلسـالمية والعربية (االحتـالل اإلرسائييل) 
قد شـكلت ارتـداداً هـو األول من نوعـه مجاهرة 
عـىل املسـتوى العربـي واإلسـالمي، عـن الديـن 
اإلسـالمي، ووحـدة املوقـف العربي واإلسـالمي. 
وهـو باملعنى الواضـح الذي يـوازي وضوح دولة 
الخيانـة اإلماراتية، خيانة لألمة اإلسـالمية تؤكد 
رشاكة اإلمـارات الخيانية يف املوقـف مع اإلحتالل 

اإلرسائييل، تخطيطاً وتنفيذاً.  
 

تعصع خائإ وتظاصخ غفدح الضثب 
لم ترس سـاعات عـىل انتخاب دولـة اإلمارات 
العمليـة الخائنة لألمـة العربية واإلسـالمية، من 
قبـل الجمعية العامة لألمم املتحدة؛ لشـغل املقعد 
العربـي يف مجلـس األمـن حينها، حتى سـارعت 
األوساط الفلسـطينية للقول إن انتخاب اإلمارات 
عـىل القضيـة  يف مجلـس األمـن يشـكل خطـراً 

الفلسـطينية. حينها أوضحـت أن وجود اإلمارات 
كصوت عربي وحيد يف مجلس األمن يهدد القضية 
الفلسـطينية من عىل منـرب دويل مهم مثل مجلس 

األمن. 
وكانـت قبل أسـبوع مـن انتخابـات عضوية 
مجلـس األمن، أصدرت 56 مؤسسـة فلسـطينية 
بيانا مشـرتكا دعت فيـه إىل رفض ترشـيح دولة 
اإلمـارات لعضوية مجلس األمـن يف األمم املتحدة. 
وقـال البيـان الصادر عـن مؤسسـات وجمعيات 
وتجمعـات وإطارات فلسـطينية يف أوروبا وحول 
العالـم، إنـه يتوجب رفض شـغل دولـة اإلمارات 
منصب املقعد العربي يف مجلس األمن وهو املنصب 
املتعـارف عليـه ان يشـغل بالتـداول بـني الـدول 

العربية واالسيوية واألفريقية. 
وبهـذا املوقف فإن اإلمارات قد نسـفت كذبتها 
السـابقة التي بررت بها توقيع التطبيع مع كيان 
العدو الصهيوني، حيث كانت الخارجية اإلماراتية 
قـد اصدرت بياناً قبيل توقيع التطبيع، زعمت فيه 
أن تقاربها مع الكيان الصهيوني وتوقيع اتفاقية 
الخيانـة التـي أسـمتها «آبراهـام» تأتـي بغرض 
وقف املشـاريع االستيطانية يف القدس. يف حني أن 
املوقف األخري يف مجلس األمن يفضح زيف النظام 

اإلماراتـي ويكشـف للجميـع أن توقيـع التطبيع 
كان بدايـة لتوجيه املزيـد من الطعنـات للقضية 
الفلسـطينية ومـا يرتبـط بهـا قضايـا تعنى بها 

األمتني العربية واإلسالمية. 
 

حراضئ خغاظغئ سطى ضاشئ املساعغات 
تمثـل تطبيـع دولة الخيانـة اإلماراتيـة لألمة 
اإلسـالمية والعربية، يف نواٍح عدة، منها العسكري 
واألمني، واالسـتخباراتي، وقد شـارك سالح الجو 
اإلماراتـي نظـريه اإلرسائييل يف مناورة عسـكرية 
يف اليونـان، يف مـارس/ آذار 2017، وكانت خطوة 
تحوليـة يف إطار التحـول العلني للعالقـات، ومن 
قبلها شـارك اإلماراتيون واإلرسائيليون يف مناورة 
بالواليات املتحدة، والهدف من ذلك بحسـب تقرير 
للجيش األمريكي، هو تقوية العالقات املشرتكة.  

 

جاجعجغئ 
عمـل رئيس دولة الخيانيـة اإلماراتية ابن زايد 
عىل توثيق عالقة الخيانة بإرسائيل عىل املسـتوى 
االسـتخباراتي. ويورد موقع «ساسـة» بوسـت» 

يف  املتخصصـة  سيسـتمز»  رشكـة «فريينـت  أن 
عت مع  األمن اإللكرتوني وامُلـدارة من إرسائيل، وقَّ
اإلمـارات، عام 2014، عقـداً بقيمة أكثر من 100 
مليون دوالر، كما تقـول صحيفة «وول جورنال» 
سـرتيت» األمريكيـة، إن رشكـة إن إس أو، باعت 
برنامجهـا الخـاص باملراقبـة لإلمـارات، وُقدرت 
الخدمات األمنية التي اشرتتها اإلمارات بني أعوام 
2007 و2015 بقيمة 6 مليارات دوالر، ويف «مجلة 
بزنـس ويـك» األمريكيـة، تأكيٌد عـىل أن اإلمارات 

ُزوِّدت من إرسائيل. 
وبهـذا املوقف فإن اإلمارات قد نسـفت كذبتها 
السـابقة التي بررت بها توقيع التطبيع مع كيان 
العدو الصهيوني، حيث كانت الخارجية اإلماراتية 
قـد اصدرت بياناً قبيل توقيع التطبيع، زعمت فيه 
أن تقاربها مع الكيان الصهيوني وتوقيع اتفاقية 
الخيانـة التـي أسـمتها «آبراهـام» تأتـي بغرض 
وقف املشـاريع االستيطانية يف القدس. يف حني أن 
املوقف األخري يف مجلس األمن يفضح زيف النظام 
اإلماراتـي ويكشـف للجميـع أن توقيـع التطبيع 
كان بدايـة لتوجيه املزيـد من الطعنـات للقضية 
الفلسـطينية ومـا يرتبـط بهـا قضايـا تعنى بها 

األمتني العربية واإلسالمية.

طتطغئ خسثة تجور طسرض الحعغث 
الصائث وتحغث بةععد الصائمني سطى 

املسرض وطداطغظه

 : خسثة
أشـاد محافظة صعدة بالعمل املتميز 
والجهـود التـي بذلهـا القائمـون عـىل 
معرض الشـهيد القائد يف إعداد وتجهيز 
لوقائـع  عرضـه  وطريقـة  املعـرض، 

وأحداث القرن املايض. 
جاء ذلك خـالل الزيارة التـي نفذتها 
محافظـة  برئاسـة  املحليـة  السـلطة 
املحافظـة محمـد جابر عـوض ملعرض 

الشهيد القائد، أمس االثنني. 
وبعد اطـالع املحافظ ومـن معه من 
وكالء ومستشـارين ومدراء عىل أقسـام 
املرحلة األوىل من املعرض، أشار املحافظ 
إىل أن املعـرض ترجـم مـا كان يف خاطر 
الشهيد القائد، إىل حقائق مصورة وواقع 
ة ما كان يحاك ضد العرب  ملموس، َخاصَّ

واملسلمني من مؤامرات. 
ولفـت إىل أن املعـرض احتـوى عـىل 
أبرز املجازر اليهوديـة والصهيونية التي 
استخدمت منذ الحرب العاملية األوىل ضد 
ة، واإلنسانية بشكل عام.  املسلمني َخاصَّ
وأّكـد عـوض، أن أقسـام املعرض يف 
املرحلة األوىل، لخصت الكثري من األحداث 
ــة  املرتابطة وأظهرت ما عاشت فيه األُمَّ
العربية من التشـتت والترشذم والسماح 
لـدول االحتـالل بتقسـيمها وتجزئتهـا 

واستهدافها ليسهل احتاللها. 
بدورهـم أبـدى الزائـرون إعجابهـم 
بفكرة املعـرض وطريقة العرض املقروء 
واملصـور والتـي تمثـل مـادة متكاملـة 
تخترص قرابة القرن من األحداث وتظهر 
التَحـّرك األمريكي والربيطانـي وتغلغله 

ــة اإلسالمية. داخل األُمَّ

طتاشزئ خظساء: ذقب املثارس غتغعن الثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث 
بسثد طظ الفسالغات وافظحطئ الرتبعغئ

 : خاص
شهدت عدد من مديريات محافظة صنعاء، أمس 
االثنـني، العديد مـن الفعاليات واألنشـطة الرتبوية، 

بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد. 
ويف الفعاليـات واألنشـطة التـي نظمهـا طـالب 
ومعلمو املـدارس يف مديريات «بنـي ضبيان وخوالن 
والحصـن والطيـال وحجانة، بالد الروس وسـنحان 
وبنـي بهلول وصنعـاء الجديدة»، ألقيـت العديد من 
الكلمـات املعـربة عـن أهميّـة املناسـبة يف ترسـيخ 
ــة  ة اإليمانيـة، ودورها يف اسـتنهاض األُمَّ الُهــِويـَّ
وإحيـاء ثقافـة الجهـاد واالستشـهاد ملواجهة قوى 
االسـتكبار العاملي والتصدي ملخّططاتها ومشاريعها 

التآمرية. 
وأّكـد طـالب املدارس يف مديريـات «بني ضبيان، 

وخـوالن، والحصن، والطيـال، وحجانـة» يف بيانات 
صـادرة عـن الفعاليات، تلقـت صحيفة (املسـرية) 
نسـخة منها، أن مرشوع الشـهيد القائـد، يعرب عن 
االسـتجابة العملية لتوجيهات الله سـبحانه وتعاىل، 
والتَحـّرك وفـق منهجيـة القـرآن الكريـم، ويرسـم 
ـــة يف ُكـّل  مسـارات واضحة ومحـّددة لنهضة األُمَّ

املجاالت، وتحويل التحدي إىل فرصة للنهضة. 
من جانبهم أشار طالب ومعلمو مدارس صعفان 
ومناخة والحيمتني وبني مطر، إىل املميزات العظيمة 
التي تميز املرشوع القرآني، ويف مقدمتها انسـجامه 
ة، واألمة  مع الُهــِويَّة اإليمانية للشعب اليمني َخاصَّ

بشكل عام. 
مـن جهتهم أوضح طـالب ومعلمو مـدارس بالد 
الـروس وسـنحان وبني بهلـول وصنعـاء الجديدة، 
يف الكلمـات التي ألقوها يف الفعاليـات، بأن املرشوع 

القرآنـي جاء يف مرحلة من أخطـر املراحل يف حلقات 
مسلسـل املؤامرات األمريكية اإلرسائيلية للسـيطرة 
منظمـة  خطـوات  وفـق  املنطقـة  عـىل  الشـاملة 
ومدروسـة، مؤّكـديـن أن املرحلـة التي تلـت أحداث 
الحـادي عرش من سـبتمرب 2001م، كانت من أخطر 
املراحل، َحيـُث تَحّركت أمريكا بـكل ثقلها وقدراتها 
وإْمَكاناتها عىل نحٍو غري مسبوق، يف ُكـّل االتّجاهات 

الحتالل املنطقة العربية تحت هذا الغطاء. 
وأشـاروا إىل أن إدراك الشـهيد القائـد لخطـورة 
املرحلـة جعلـه يسـارع يف تقديـم املـرشوع القرآني 
ـة، َحيـُث كانت املرحلة تقتـيض وجود مثل هذا  لألُمَّ
الـدور، موضحـني بـأن مسـارعة الشـهيد القائد يف 
تَحّركـه ومبادرتـه يف وتقديمـه املـرشوع القرآنـي، 
واستشـعاره  أمتـه،  عـىل  حرصـه  مـدى  يعكـس 

ــة.  للمسؤولية الدينية واإليمانية تجاه األُمَّ

اقطارات تعاخض الثغاظئ 
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وجط صخش طضّبـش وطاعاخض بفسض الخمئ الثولغ وافطمغ:

خقل شسالغئ ظزماعا وزارتا الحآون الصاظعظغئ والثارجغئ بثضرى اجاحعاد الحعغث الصائث:

الثارجغــئ تطالــإ املةامــع الثولــغ بعصــش 
الشطرجــئ الخعغعظغئ تةاه جــعرغا وحــسعب 

ــئ وتآّضـث سطى تص الرد اُفطَّ

طةطج الحعرى غثغظ اقساثاء الخعغعظغ سطى دطحص
أتجاب وطضعظات جغاجغئ غمظغئ تطالإ افطط 

املاتثة برشع التخار الزالط سطى جعرغئ

 : طاابسات
أدانت وزارة الخارجية اسـتهداف العدّو الصهيوني ألحياء سكنية يف 

دمشق. 
وذكرت وزارة الخارجية يف بيان صادر عنها أن «العدوان الصهيوني 
عىل دمشـق يُعد انتهاكاً صارخاً لسـيادة سـوريا واستقاللها وسالمة 
ــة العربية  أراضيهـا ودليـل عىل أن العـدّو الصهيوني عـدو أبدي لألُمَّ

واإلسالمية». 
َوأََضــاَف بيان وزارة الخارجية «نطالـب املجتمع الدويل باالضطالع 
بـدوره يف إدانة العدوان الصهيوني السـافر الذي يتناىف مع ميثاق األمم 

املتحدة وكافة األعراف واملواثيق الدولية». 
وأعربـت الخارجيـة عـن تضامـن اليمـن واليمنيـني الكبـري مـع 
الجمهورية العربية السـورية الشقيقة حكومة وشـعباً، مؤّكـدًة عىل 
حق دمشـق يف اتِّخاذ ما تراه مناسـباً من إجـراءات وتدابري للدفاع عن 

نفسها وحماية أراضيه. 

 : خظساء
عـربت هيئة مجلـس الشـورى عـن اسـتنكارها الشـديد لالعتداء 
الصهيوني الغاشـم عىل العاصمة السـورية دمشـق والذي أسـفر عن 

استشهاد وإصابة 20 مواطناً. 
واعتربت الهيئة يف اجتماع لها، أمس، برئاسـة رئيس املجلس محمد 
حسـني العيـدروس االعتداء انتهـاكاً صارخـاً وخرقاً خطرياً لسـيادة 
سـورية واسـتقاللها، وهو ما يؤّكـد بما ال يدع مجاالً للشـك عدوانية 
ـة العربيـة، وإجرامه يف حق القيم اإلنسـانية  الكيـان الصهيونـي لألُمَّ
وتعطشه للدم دون اكرتاث لألزمة اإلنسانية التي تمر بها سورية جراء 

الزلزال املدّمـر. 
وطالبـت الهيئة املجتمع الدويل برضورة تحمل مسـؤوليته إزاء هذا 
العدوان السافر واملمارسات الصهيونية اإلجرامية والتجاوزات املتكّررة 

التي تتناىف مع ميثاق األمم املتحدة وكل األعراف واملواثيق الدولية. 
مـن جانب آخـر، بعثت أحـزاب ومكونات سياسـية يمنيـة، أمس، 
رسالة إىل األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريش بالتدخل الفوري 
لرفع الحصار الظالم عىل سورية؛ بَسبِب ما َحـّل بها من كارثة الزلزال 

التي أَدَّت إىل مقتل وإصابة اآلالف. 
وأَشاَرت الرسـالة إىل أن تضاعف معاناة اإلنسـان السوري املنكوب 
أصـالً بفعـل الحصار األمريكـي والغربي الظالم املفروض عىل شـعب 
سـورية، فيما يدَعى بقانون قيرص- عديم اإلنسانية الذي أعاق وصول 
املساعدات اإلنسانية واإلغاثية إىل املترضرين من كارثة الزلزال، وعرقل 
جهود فرق اإلنقاذ اإلنسـانية للبحث عن الناجني تحت األنقاض، ومنع 

وصول اإلْمَكانيات لفرق اإلنقاذ والبحث واإلغاثة للمترضرين. 
 وطالبت رسـالة األحزاب واملكونات السياسـية اليمنية األمني العام 
لألمم املتحدة بتحمل املسـؤولية كاملة إنسـانياً وأخالقيـاً إزاء معاناة 
الشـعب السـوري، والعمل الفـوري الجاد عـىل رفع الحصـار الظالم 

املفروض عىل الشعب السوري املظلوم. 

خسثة: اجاحعاد طعاذظ يف صخش جسعدّي سطى طثغرغئ حثا التثودغئ

العزغر املتاصري: تئاعغ رئغج العزراء الخعغعظغ بصعته وصعة 
السسعدّغئ واإلطارات غضحش طثى السثاء ضث الغمظ

جععٌد طضّبـفئ إلسادة تحشغض ططار التثغثة

 : خسثة
واصل جيـُش العدّو السـعودّي، أمس 
االثنني، جرائمـه اليومية بحق املدنيني يف 
محافظـة صعدة، َحيُث اسـتأنف، أمس، 
القصف العشـوائي الصاروخي واملدفعي 

ما تسبب يف خسائر يف صفوف املدنيني. 
لصحيفـة  محـيل  مصـدر  وأوضـح 
املسرية أن مواطنا استشهد، أمس، جراء 

اصابتـه بمقذوفات القصف العشـوائي 
السـعودّي الذي طـال مناطق متفرقة يف 

مديرية شد الحدودية. 
ويف السياق أّكـد مصدر طبي استقبال 
مستشـفى رازح الريفـي لشـهيد بعـد 
اصابته بجـروح بليغة إثـر القصف عىل 

شد. 
وأّكــدت مصـادر محليـة أن القصف 
السعودّي زاد كثافًة واستمر حتى كتابة 

هـذا الخـرب، مبينـة أن القصف يسـبب 
خسائر مادية يف ممتلكات املواطنني. 

ويواصل العدّو السعودّي جرائمه بحق 
الصمت األممي املطبق  املدنيني مسـتغالً 
وتواطـؤ املجتمع الدوي مع ُكـّل الجرائم 
اليمـن،  بحـق  العـدوان  يرتكبهـا  التـي 
َحيُث مثل الصمت املـدان حافزا لتحالف 
العدوان ليواصل جرائمه ويوغل يف سفك 

دماء اليمنيني. 

 : طاابسات
أّكـد وزير الشـؤون القانونية الدكتور 
إسـماعيل املحاقـري أن تباهـي رئيـس 
وزراء العـدّو الصهيونـي بقوته وربطها 
بقوة السـعوديّة ودول الخليج، إنما يدل 
عىل مسـتوى الطغيان الذي وصل إليه يف 
الوطن العربي وغياب فكرة الحق والعدل 
والحياة لدى الشـعوب العربية وإتباعها 

لألهواء والغرائز الشيطانية. 
جاء ذلك خـالل فعالية نظمتها، أمس 
وزارتـا الشـؤون القانونيـة والخارجية 
بالذكرى السـنوية للشهيد القائد حسني 

بن بدر الدين الحوثي. 
الشـؤون  وزيـر  أشـار  الفعاليـة  ويف 
القانونيـة إىل أن فكـرة الحـق مـا تـزال 
ممتـدة وتتجـدد بصـور مختلفـة وتـم 
تجسيدها وتبنيها من قبل الشهيد القائد 
حسـني الحوثي، الـذي أعاد ربـط فكرة 

الحق والعدل بالقرآن الكريم. 
من جانبه أشار وكيل وزارة الخارجية 
للشـؤون املالية واإلدارية السفري محمد 
عبداللـه حجـر إىل أهميّة إحيـاء الذكرى 
السنوية لرجل املسؤولية وشهيد القرآن، 
الذي أسـس املـرشوع القرآنـي للنهوض 
وكرامتهـا  وعزتهـا  ـــة  األُمَّ بواقـع 

واستقاللها. 
أحيـا  القائـد  الشـهيد  بـأن  وأَفـاد 

بمرشوعه القرآني روحية البذل والعطاء 
والحـب لدينه وأرضـه، ما يؤّكـد سـمو 

روحه وأخالقه العالية. 
بـدوره اعترب الناشـط الثقـايف محمد 
جسـار، حركة الشهيد حسـني الحوثي، 
امتـداداً ألعـالم الهدايـة يف ُكــّل مراحل 

التاريخ اإلسالمي. 
وذكر أن تسـلط الطغيان عـىل العقل 
املسـلم يف مراحل كثرية وإعـادة صياغة 
العقل وقولبته بصـورة تتالءم مع رغبة 
وهـوى الطغيـان يثبـت تسـلطهم عىل 

الشعوب. 
وقال: «وعىل هذا األََساس تَحّرك أعالم 
الهداية منذ فجر اإلسالم وقامت الثورات 
إىل اليـوم ومنهـا ثـورة الشـهيد القائـد 

ليحّررنا مما كنـا فيه من معاناة يف عهد 
الطغيان السابق». 

مـن جهتـه، تحـدث وكيـل أول وزارة 
اإلرشـاد الشـيخ صالـح الخوالنـي، عن 
القيم واملبادئ التي حملها الشهيد القائد 
يف مرشوعـه القرآنـي الذي ترجـم واقع 

ــة وما تعيشه من معاناة.  األُمَّ
وتطـرق إىل أن الشـهيد القائـد الـذي 
املـرشوع  أجـل  ِمـن  بروحـه؛  ضحـى 
القرآني، أعاد الجميع إىل الله تعاىل والثقة 
واالسـتعانة بـه يف ُكـّل شـؤون الحياة، 
يعيـش  اليمنـي  الشـعب  أن  إىل  ُمشـرياً 
اليوم ثمرة صربه وصمـوده وتوكله عىل 
اللـه وثقتـه بنرصه عـىل قـوى العدوان 

والهيمنة واالستكبار. 

 : خظساء
ــاب الدرة  نّفـذ وزير النقـل عبد الوهَّ
ومعـه وزيـر االتصـاالت مسـفر النمري 
ومحافـظ الحديـد محمـد قحيـم زيارة 
إىل مطـار الحديـدة الـدويل، مطلعني عىل 
األرضار والدمـار الكبري الذي لحقه جراء 
العـدوان األمريكـي السـعودّي الغاشـم 
وتسـبب يف خروجـه عـن الخدمـة منـذ 

ثمانية أعوام مضت. 
وطـاف الوفـد الزائـد صـاالت املطار 
واملرافق واملنشـآت الخدميـة التابعة لها 
املالحـي،  النشـاط  تشـغيل  ومنظومـة 
احتياجـات  حـول  رشح  إىل  مسـتمعني 
إعـادة صيانـة وتشـغيل املطـار وخطة 
التنفيـذ، كمـا اطلعوا خـالل الزيارة عىل 
املخّططـات والتصاميـم الفنيـة لخطـة 
تأهيل مطـار الحديـدة الـدويل والتي تم 
اسـتعراضها مـن قبل الفريـق الهنديس 

والفني املعني واملتطلبـات واالحتياجات 
لبدء تهيئة تنفيذ األعمال باملطار. 

وأوضـح وزير النقـل، أن الزيارة تأتي 
الثوريـة  القيـادة  لتوجيهـات  ترجمـة 
لالطـالع  األعـىل  السـيايس  واملجلـس 
والتقييم الحتياجات إعادة صيانة مطار 
الحديدة الدويل، والخطة التي تم إعدادها 
من قبل مهنـديس الهيئة العامة للطريان 

املدني لتأهيل وتشغيل املطار. 
وأَشـاَر، إىل أنـه سـيتم بـدء العمل يف 
مـرشوع الصيانـة والتأهيل، السـتعادة 
تشغيل املطار وإعادة نشاطه وخدماته، 
الفتـاً إىل أن مـا تعـرض لـه هـذا املرفق 
الحيـوي الهام من تدمـري وحقد جريمة 

بحق اإلنسانية. 
وأّكـد الوزير الدرة أن استعادة نشاط 
املطـار يمثل تحدياً جراء مـا يتطلبه من 
تكاليـف باهظـة يف ظل ظـروف املرحلة 
الراهنـة، إالَّ أن ذلك بـات رضورة ملحة؛ 

كونـه يخـدم أبنـاء محافظـة الحديـدة 
والعديـد مـن املحافظات املجـاورة ذات 
الكثافة السـكانية الكبرية، باإلضافة إىل 
كون مطار الحديدة الدويل مطار الشحن 

األول يف الجمهورية. 
من جهته أشـار وزيـر االتصاالت، إىل 
أن زيـارة وتفقـد مطار الحديـدة يهدف 
إىل التخطيـط حـول مـا سـيتم إعادتـه 
فيمـا يخص قطـاع االتصـاالت من بنية 
تحتية حديثة تعتمد عىل شـبكة األلياف 
الضوئيـة والفورجي، مؤّكــداً العمل إىل 
جانـب وزارة النقـل والسـلطة املحليـة 

بالحديدة لتأهيل املطار. 
بدوره أّكـد محافظ الحديدة، أن أعمال 
صيانـة البنيـة التحتيـة للمطار سـوف 
تبـدأ قريبـاً.. مبينًـا أن السـلطة املحلية 
باملحافظـة تعمـل بـكل الجهـود لتنفيذ 
مشاريع إعادة البنى التحتية للقطاعات 

الخدمية املترضرة من العدوان. 

وزغر الظصض: اجاسادة ظحاط المطار ضرورة ططتئ وجظئثأ شغ طحروع الخغاظئ والاأعغض 
صتغط: أسمال خغاظئ الئظغئ الاتاغئ لطمطار جعف تئثأ صرغئًا
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زضرغا الحرسئغ
جاء الحادي عرش من فرباير ٢٠١٥م كثمرٍة 
من ثمار ثورة الحادي والعرشين من سـبتمرب 
ليمثـل نقطـة فاصلة بـني مرحلتـني، مرحلة 
اسـتالب القرار اليمني، واسـتباحة السـيادة 
اليمنيـة من قبـل الواليات املتحـدة األمريكية 
االسـتقالل،  ومرحلـة  املنطقـة،  يف  وأدواتهـا 
ويمكـن القـول: إن أي حديـث عـن أسـباب 
العـدوان الـذي تتزعمـه أمريـكا ضـد اليمن، 
سـيبقى ناقصاً دون التطرق إىل مرحلة ما قبل 

الحادي عرش من فرباير. 
كانـت  املـايض،  القـرن  سـبعينيات  منـذ 
الواليـات املتحدة األمريكيـة حارضة بثقلها يف 
اليمن، وتحديـداً يف ما كان يعرف بالجمهورية 
العربيـة اليمنية، فمنذ اغتيـال الحمدي وتويل 
الغشـمي ثم صالـح، كان األمريكيون يعولون 
عىل اليمن الشـمايل ملواجهة النفوذ السوفيتي 
يف الشـطر الجنوبـي، وقـد تـم إنشـاء مكتب 
عسـكري أمريكـي يف اليمن يف العـام ١٩٧٨م 
وقد بعث السـفري والرت شـرييل رسالة إىل عيل 
عبداللـه صالـح يف أُكتوبر ٧٨م أبلغـه فيها أن 
واشنطن سرتسل معدات عسـكرية قريباً، بل 
ـام مـن تنصيب صالح  يف ٢٨ يوليـو وبعـد أَيـَّ
رئيسـاً عقد لقاء مع السفري شرييل ويف اللقاء 
تمت مناقشـة تزويد اليمن بأسلحة وأن تكون 
اليمن تابعـة للنفوذ األمريكي يف مقابل النفوذ 

السوفيتي يف الجنوب. 
وهكـذا مثلمـا اسـتغلت الواليـات املتحـدة 
فزاعة االتّحاد السـوفيتي وحـارب الكثري من 
البلـدان، اسـتغلت اليمـن، وكانـت حارضة يف 
الكثري من األحداث، ففـي ٨٦م كانت حارضة 
ضمـن خليـة اسـتخباراتية يف صنعـاء إلدارة 
الرصاعـات بني فرقاء الحزب االشـرتاكي، ويف 
٩٤م منحـت صالح الضوء األخرض للدخول إىل 

عدن كي يتم القضاء عىل الحزب االشرتاكي. 
 

ذائرات الثروظج تســائغح افجعاء 
الغمظغئ وتتخث أرواح الغمظغني

فزاعـة  السـوفيتي  االتّحـاد  كان  ومثلمـا 
وذريعة، كانت مكافحة اإلرهاب كذلك، وكانت 
للعمليـات األمريكيـة، وكان  اليمـن مرسحـاً 
اليمنيـون ضحايـا لهـذه الحرب، َحيـُث تمت 
استباحة سـيادتها، وكان النظام الحاكم أَداة 

لهذا النفوذ ولتغطية هذه االستباحة. 
اسـتغلت الواليات املتحدة فزاعـة اإلرهاب، 
للتدخـل عسـكريٍّا يف اليمن، بعـد أن كانت قد 
سيطرت عليها سياسيٍّا واقتصاديٍّا، ومنذ العام 
٢٠٠٢م بـدأت الطائرات بدون طيار األمريكية 

يف تنفيذ غاراتها ضمن برنامج رسي.
بـدأت عمليـات الطائـرات بـدون طيـار يف 
اليمن يف ٣ نوفمرب مـن هذا العام، َحيُث نفذت 
الواليات املتحدة أوىل العمليات بصاروخني من 
طراز هيلفاير للطائرة بدون طيار عىل مركبة 
مسـافرة يف ريف اليمن، مما أسـفر عن مقتل 

ستة. 
ة  يف ينايـر ٢٠٠٣م، حّققـت املقـّررة الَخاصَّ
لألمـم املتحدة أسـماء جهانجـري وخلصت إىل 
أن الواليات املتحـدة نفذت عمليات قتل خارج 
نطـاق القضـاء يف اليمـن، ولـم تكـن ٌمـربّرة 

بمكافحة اإلرهاب. 

استمرت العمليات األمريكية بطائرات بدون 
طيـار ولكن بشـكٍل رسي، حتى العام ٢٠٠٩م 
لكـن قبل التطـرق إىل هذه العمليـات ال بدَّ من 
اإلشـارة إىل الدور الذي لعبتـه الواليات املتحدة 
ووجهـت  صعـدة،  عـىل  الظاملـة  الحـروب  يف 
النظـام وأرشفت عىل هذه الحروب، بما يف ذلك 
عملية اغتيال الشـهيد القائد حسني بدر الدين 

الحوثي، التي نعيش ذكراها هذه األيّام. 
يف وثيقـة نرشهـا موقـع ويكليكـس عـام 
٢٠١٤م، وتعود إىل سـبتمرب من العام ٢٠٠٤م، 
وهي عبارة عن رسالة أرسلها السفري األمريكي 
األسـبق يف صنعـاء تومـاس كراجيسـكي إىل 
الخارجيـة األمريكية، يتحدث فيها بأن النظام 
اليمني برئاسـة عـيل عبدالله صالـح قلل من 
الدور األمريكي يف اغتيال الشهيد القائد حسني 
بدر الدين الحوثي، رغم املساعدة املبارشة التي 

قدمتها أمريكا لتنفيذ العملية. 
يقول السفري يف الرسالة: قاد فريق مكافحة 
اإلرهـاب املـدرب مـن قبـل حكومـة الواليات 
املتحـدة العمليـة التـي أسـفرت عـن مقتـل 

الحوثي. 
وتحـت عنـوان «التقليل من دور مسـاعدة 
حكومة الواليات املتحدة يف مكافحة اإلرهاب» 
يقول السفري األمريكي: «رصح وزير الداخلية 
العليمي لنائب رئيس البعثة األمريكية يف اليمن 
أن القادة امليدانيني نسبوا االنتصار مبارشًة إىل 
التدريب األمريكي، «لوال تدريبكم لوحدة األمن 
املركـزي التـي اقتحمت الكهـف، لكنا خرسنا 
أكثـر من أربعني ضحية»، ومع ذلك، يف مسـاء 
يوم ١١ سـبتمرب، تمت زيارة امللحق العسكري 
للواليات املتحـدة يف منزله من قبل ممثل دائرة 
املخابـرات العسـكرية الـذي طلـب أن يذهب 
الفضل العـام إلنهاء الـرصاع الدموي الطويل 
الداخليـة،  وزارة  إىل  وليـس  الدفـاع  وزارة  إىل 
(تعليق: سـيكون مـن املثري لالهتمـام معرفة 
مـا إذَا كان صالـح، الـذي حـاول عالنية نرش 
مدحه، سـيعرتف بشكٍل خاص بدور املساعدة 

األمريكية، نهاية التعليق). 
كما شـاركت الواليـات املتحـدة يف الحروب 
عىل صعدة من خالل تقديم الخرائط وعمليات 
املسـح الجوي عرب طائرات االستطالع وهو ما 
أّكـدته وثائق تم نرشها يف أوقاٍت سـابقة من 

خالل وسائل اإلعالم اليمنية. 
بالعـودة إىل الحرب تحت مسـمى مكافحة 
اإلرهـاب والتي قدمت واشـنطن نفسـها من 
خاللها كرشطـي عاملي يمتلك الحق يف التدخل 

يف أي بلد، َفـإنَّ هذه الحرب لم تكن فقط حرباً 
غري رشعية وتنتهك سـيادات الدول، بل كانت 
أَيْـضاً حرباً إجرامية، راح ضحيتها ما يقارب 

١٥٠٠ مدني يمني. 
منـذ العـام ٢٠٠٩م وحتـى العـام ٢٠١٦م 
رصدت وسـائل إعالم ومنظمات استقصائية، 
تنفيـذ أكثر من ٣٣٦ هجوماً مميتاً بالطائرات 
األمريكيـة بدون طيار، نتج عنها مقتل ١١٣٥ 
مـن اليمنيني، معظمهم من املدنيني والنسـاء 
واألطفال، وهناك عمليات أكثر رسية ولم يتم 
اإلبـالغ عنها، وهناك عمليـات كان يتم تبنيها 
من قبـل النظـام الحاكم، إضافـًة إىل عمليات 
االسـتطالع امُلستمّرة، َحيُث لم تتوقف طائرات 

الدرونز عن التحليق يف األجواء اليمنية. 
لقـد قـام نظـام صالـح ثـم نظـام خلفـه 
هادي بأقبح وأسـوأ عملية تسـرت عىل اإلجرام 

األمريكي يف اليمن. 
هذان النظامان، وبدالً عن أن يكونا حاميني 
لليمن وسـيادتها وشـعبها كما يفرتض بهما، 
لـم يكتفيا بالسـماح للواليات املتحـدة بتنفيذ 
ُكــّل هذه الجرائم واالنتهـاكات، فعيل عبدالله 
صالح قام بمسح البصمات األمريكية من عىل 
أدوات الجريمـة ببصماته، أمـا هادي فبالغ يف 
ثنـاء تفـوق األمريكيني يف تقنية قتل الشـعب 

اليمني.. 
هل تتذكـرون مجزرة املعجلـة، تلك املجزرة 
التي راح ضحيتها ٤١ امرأة وطفالً من البدو يف 
أبني، وأعلن نظام صالح أنه هو من نفذها ضد 
معسـكر تدريب ومخازن أسـلحة لإلرهابيني، 
لقد قال ذلك رغم أن بقايا صواريخ كروز التي 
أطلقتهـا البارجات األمريكيـة كانت ال تزال يف 

مرسح الجريمة. 
٤١ طفـالً وامرأة تم قتلهـم بصاروخ كروز 
مـن بارجة أمريكية وزعـم النظام أنه هو من 
نفـذ عمليـة ضـد اإلرهاب، بـل قـام باعتقال 
الصحفي الـذي تحدث عن الجريمـة، وعندما 
أراد إطالقه يف فرباير ٢٠١١م مع بداية تصاعد 
السـخط الشـعبي ضـده، قضـت التوجيهات 

األمريكية بإبقائه يف السجن. 
تكشـف وثيقة منشـورة عىل موقـع البيت 
األبيـض بتاريـخ ٣ فربايـر ٢٠١١م أن أوبامـا 
اتصل بصالح إلبقاء هذا الصحفي يف السـجن 

بتهمة أنه عميل مع تنظيم القاعدة. 
كان هناك الكثـري والكثري من الجرائم، التي 
تسـرت عليهـا صالـح، وعندمـا أحـس صالح 
بسخط شـعبي ضد هذه الهجمات األمريكية، 

ومع انكشاف أكذوبته يف التغطية عىل مجزرة 
املعجلـة، أدرك صالـح أن صواريخ كروز ترتك 
أثراً وال يمكنه تبني هجماتها، فنصح واشنطن 
أن تُطلق قاذفاتهـا القنابل أينما تريد يف اليمن 
بدالً من استخدام صواريخ كروز، وسيتم تبني 

ذلك من خالل النظام. 
تقول إحدى الوثائق التي نرشتها ويكليكس: 
إن صالـح أشـاد برضبـات ١٧ َو٢٤ ديسـمرب 
/ كانـون األول ٢٠٠٩م لكنه قـال إن «أخطاء 
ارتكبـت» يف قتل املدنيـني يف أبني، أعرب صالح 
عـن أسـفه السـتخدام صواريخ كـروز «غري 
الدقيقـة للغاية» ورحـب باسـتخدام القنابل 
املوجهة بدقـة يف الطائرات بدالً عن ذلك، وقال 
صالـح «سنسـتمر يف القـول إن القنابـل لنـا 

وليست قنابلكم». 
كان صالـح قد أخـرب الربملـان أن القنابل يف 
أرحـب وأبـني وشـبوة أمريكية الصنـع ولكن 

الحكومة هي من استخدمتها.
لم تكن سياسـة هادي مختلفة عن صالح، 
بـل يمكن القـول إن الواليات املتحدة وسـعت 
نشـاطها بشـكٍل أكـرب وعلنـي خـالل الفرتة 
يعتـرب  هـادي  كان  بينمـا  ٢٠١٢-٢٠١٥م، 
الطائـرات بدون طيار أعجوبة فنية، وأّكـد أنه 
يوافق عىل ُكـّل رضبات الطائرات بدون طيار، 
بـل اسـتخدمت الواليـات املتحـدة املروحيات 
لتنفيـذ عمليـات يف اليمـن، وأعلن هـادي أنها 

مروحيات يمنية. 
ربمـا نحتـاج إىل سـاعات لـرسد القصص 
واملـآيس اإلنسـانية الناتجة عن هـذه الجرائم 
األمريكيـة، لكن؛ ِمـن أجل الوقت سـيتم ذكر 
نمـاذج بسـيطة لبعض الجرائم التـي ارتكبت 

خالل فرتة حكم هادي:
٢٠١٣م،  األول  كانـون  ديسـمرب /   ١٢ يف   •
أطلقـت طائـرة أمريكية بـدون طيـار أربعة 
صواريخ هيلفاير عىل حفل زفاف يف محافظة 
البيضـاء، ما أَدَّى إىل مقتل وإصابة ٢٧ مواطناً 
عىل األقل، وقد وصفت سـلطة هادي يف البداية 

ملتئ تارغثغئ سظ الاثخض افطرغضغ يف الغمظ

 طظث السام 2002م 
بثأت الطائرات بثون ذغار 

افطرغضغئ شغ تظفغث 
غاراتعا ضمظ برظاطب جري

 العقغات الماتثة اجاشطئ 
شجاسئ اإلرعاب لطاثخض 

سسضرغًّا شغ الغمظ بسث 
أن ضاظئ صث جغطرت سطغه 

جغاجغًّا واصاخادغًّا

تقرير
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جميع القتىل يف بأنهم «إرهابيون».
املتحـدة  الواليـات  حكومـة  تعـرتف  لـم 
رسـميٍّا بـأي دور يف الهجوم، لكنهـا أبلغت 
وسائل اإلعالم بشـكٍل غري رسمي أن القتىل 
كانـوا مسـلحني، وأن العمليـة اسـتهدفت 
«املطلوبـني» أحد أعضـاء القاعدة يف شـبه 
أُصيـب  الـذي   (AQAP) العربيـة الجزيـرة 

وهرب..
تقـول هيومن رايتـس ووتـش يف اليمن: 
إن القافلـة كانت موكـب زفاف، وإن جميع 
املشـاركني يف املوكـب مدنيون، بمـن فيهم 
العـروس  وإن  واملصابـني،  القتـىل  جميـع 

أُصيبت بجرٍح سطحي يف الوجه. 
اسـتهدفت  ٢٠١٢م  أغسـُطس   ٣١ يف   •
غـارة لطائـرة بـدون طيار إمام مسـجد يف 
حرضموت يدعى سـالم بن عيل جابر، رغم 
بمناهضتـه  معروفـاً  كان  اإلمـام  هـذا  أن 
للقاعدة وكان قد تلقـى تهديداً من التنظيم 
إثر خطبـة مناهضة لإلرهـاب، كما قتل إىل 

جانبه صهره وليد بن عيل جابر. 
حكومـة  أعلنـت  ٢٠١٤م  ديسـمرب  يف   •
ة بمسـاعدٍة ممن  هادي تنفيذ عملية َخاصَّ
وصفتهـم باألصدقـاء األمريكيـني لتحرير 

رهينتني يف شبوة.
مـن  جنديـاً   ٧٠ أن  معلومـات  تكشـف 
املارينز شـاركوا يف العملية.. والسؤال هنا.. 
كم كان عدد املارينز املتواجدين يف اليمن؟

• يف ١٩ أبريـل ٢٠١٤م تـم تنفيـذ عملية 
عسـكرية أمريكية واسـعة اسـتمرت نحو 
٤٨ سـاعة مـن الغـارات املكثّـفـة يف أبـني 
وشـبوة والبيضـاء، والطريـق الرابـط بني 
مأرب وشـبوة، وقـد أعلنـت حكومة هادي 
أنها نفذت العملية بالتعاون مع األمريكيني 

إلحبـاط هجمـات إرهابيـة كانت تسـتهدف 
مصالح أمريكية. 

قال محسـن لبحص، من أهايل قرية اللهاب 
القريبـة مـن الطريق الرسيع الـذي يربط بني 
مدينتـي عتق وبيحـان بمحافظة شـبوة، إنه 
بعـد سـماعه إطالق نـار ليل األحـد، قفز هو 
إىل  وهرعـوا  سـياراتهم  يف  آخـرون  وسـكان 
مكان الحادث، وقد اسـتقبلتهم طائرات بدون 
طيـار ومروحيـات أمريكيـة، وقـال «تخلينا 
عـن سـيارتنا؛ ألَنَّنـا اعتقدنـا أن الطائـرة قد 
تسـتهدفنا، لكن تبني أنها حذرتنا من االقرتاب 

من املنطقة». 
يضيف لبحص: «بعد نصف سـاعة تقريبًا، 
أطلقـت الطائـرة صاروخـاً عـىل هـدف عـىل 

األرض». 
اسـتمرت غـارات وجرائم العـدّو األمريكي 
حتى مـا بعد العدوان ونفـذت الطائرات بدون 
طيـار يف عهد ترامب أجرت الواليات املتحدة ما 
ال يقل عن ١٩٠ عملية، معظمها غارات جوية، 
يف اليمن منذ تويل الرئيس ترامب منصبه يف عام 
٢٠١٧م، مما أَدَّى إىل مقتل ٨٦ مدنيًا عىل األقل، 

.antiwar وفًقا لدراسة أجرتها مجموعة
• يف ٥ مـارس / آذار ٢٠١٧م، كان عامر عيل 
الصقرة حريدان البالغ من العمر ١٣ عاماً وابن 
عمـه يف طريقهمـا إىل املنزل من زيـارة أقارب 
يف الحـيض، وهـي بلـدة صغـرية يف محافظـة 
حرضمـوت برشق اليمن، أثنـاء قيادتهما عىل 
طول طريق صحراوي رسيع حوايل السـاعة ٤ 
مساًء بالتوقيت املحيل، حلقت طائرة أمريكية 

بدون طيار يف سـماء املنطقـة، يف مكاٍن ما 
عىل بعد آالف األميال، شـن مشـغل الطائرة 

بدون طيار غارة. 
بعـد وقت قصـري، اسـتيقظ حسـن ابن 
عـم عامـر عـىل النـار والدخـان املتصاعد 

من الشـاحنة الصغـرية املهرتئة وسـمع أزيز 
الطائرة بـدون طيار يف سـماء املنطقة، كانت 
لديه جروح يف يده اليمنى وسـاقه ورأسه، وقد 
أُزيلت شـظايا من جسـده الحًقـا، لكن عامر 
كان بالكاد يمكن التعرف عليه، كانت الرضبة 
قد فحمت جسـده ومزقته أشـالء، مما أَدَّى إىل 

مقتله عىل الفور. 
 ،The Intercept مـع  هاتفيـة  مقابلـٍة  يف 
قال حسـن، ١٩ عامـاً، إن املسـتجيبني األوائل 
كانـوا مرتّدديـن يف القدوم إىل مـكان الحادث؛ 
ألَنَّهم كانوا قلقني بشـأن رضبة ثانية محتملة 
للطائرة بدون طيار التي ال تزال تحوم يف سماء 
املنطقة، لقد تُِرك هو وعائلته يتساءلون كيف 
يمكن اعتبار تلميذ يف الصف الخامس إرهابياً. 
بعد يومني من مقتل عامر، وقف رجل يُدعى 
صالح الوهري عىل قمة تل يف الحيض، باحثًا عن 
خدمة خلوية إلجراء مكاملة، حوايل الخامسـة 
مساًء سقط صاروخ وقتله، بحسب أحد أفراد 

عائلته ومراقبني مستقلني يف اليمن. 
وألن املنطقـة اسـتُهدفت مرتـني يف يومني، 
توّجـه أفراد القبيلة إىل الحيض لحث السـكان 
عىل االنتقال إىل مكاٍن أكثر أماناً، يف ٩ مارس / 
آذار، كان ٦ مـن أفراد القبيلة -ثالثة منهم من 
أبناء عبداللـه القبيل الوهري، زعيم قبيل محيل، 
وثالثة منهم مـن أحفاده البالغـني- يتجهون 
عائديـن إىل مـأرب عندمـا اسـتهدفت طائرة 
ة منطقة تسـمى العرب حوايل الساعة ٥  مسـريَّ

مساًء ُقتل جميعهم. 
يكشف مؤلف كتاب الحروب القذرة جريمي 
سـكاهيل أن الواليات املتحدة نفـذت عمليات 
ة  مـن قبل ما يسـمى وحدة العمليـات الَخاصَّ

«جي سـوك»، العديد من العمليـات الرسية يف 
اليمـن، وأن صالح التقـى برئيس هذه الوحدة 
ويليـام ميكرافـني التـي تعترب العالم سـاحة 
مفتوحة لالغتياالت، وتفاخر باللقاء معه عرب 
نرش صـورة اللقاء ووصفـه مكرافني بضيف 
أمريكي هـام، وهي صورة لم تكن واشـنطن 
لتنرشهـا، فالوحـدة التـي يرأسـها مكرافني، 
مرتبطـة بالكثري مـن املجازر ضـد املدنيني يف 

العراق وأفغانستان واليمن. 
 

السقصئ بني أطرغضا والصاسثة
تكشـف األحداث أن تنظيم القاعدة لم يكن 
التابعـة  االسـتخباراتية  األدوات  أحـد  سـوى 
لواشـنطن، وقد تكشـفت العالقـة األمريكية 
مع التنظيم بشـكٍل واضـح خالل العدوان عىل 
اليمـن، َحيـُث قاتل أعضاء التنظيـم إىل جانب 
تحالـف العـدوان األمريكي السـعودّي يف أكثر 
مـن ١١ جبهة كما اعرتف بذلـك قائد التنظيم 
السـابق قاسـم الريمـي، بـل تكشـف تقارير 
وتحقيقـات صحفيـة بعضها عن مؤّسسـات 
أمريكية أن التحالف األمريكي السـعودّي عقد 
صفقـات مع تنظيم القاعدة وتم دمج قيادات 
يف التنظيم ضمن التشـكيالت املسلحة التابعة 

لتحالف العدوان. 
يقـول تحقيـق اسـتقصائي نرشتـه وكالة 
أسوشيتد برس األمريكية يف أغسُطس ٢٠١٨م 
وأثـري مـا ورد فيه مـن معلومات يف جلسـات 
عقدتـه  اتّفاقـاً  إن  األمريكـي:  الكونجـرس 
اإلمـارات يف ٢٠١٦م مـع تنظيـم القاعـدة يف 
حرضمـوت قـىض بإدمـاج ١٠٠٠٠ من رجال 
القبائل املحليني –بمـا يف ذلك ٢٥٠ من مقاتيل 

القاعدة– يف الحزام األمني. 
االتّفـاق قىض أَيْـضاً بتجنيـد آالف املقاتلني 
القبليني املحليني يف قوة النخبة الشبوانية التي 
تمولها اإلمارات، وبحسـب وسيط ومسؤوالن 
َفـإنَّ مقابـل ُكـّل ألف مقاتل سـيكون ٥٠ إىل 

٧٠ من أعضاء القاعدة. 
لقد كانت الحرب عىل اإلرهاب يف حرضموت 
أكذوبـة ومهزلة وفقـاً ملا خلـص إليه تحقيق 

اسوشيتد برس. 
ترعاهـا  التـي  السـلفية  العمالقـة  ألويـة 

اإلمارات وتقاتل جنباً إىل جنب مع االنتقايل ضد 
مـا يصفونـه باإلرهاب، هي تنظيـم متطرف، 
يقوده رجال من تنظيم القاعدة، عىل رأسـهم 
أبو زرعة املحرمي الذي أصبح مؤّخراً عضواً يف 

ما يُعرف بمجلس القيادة الرئايس. 
يف هذا السياق يكشف تحقيق لقناة «يس إن 
إن» األمريكية ضلوع أمريكا يف دعم التنظيمات 
اإلرهابية يف اليمن من خالل استمرار تسليحها 
للسـعوديّة واإلمـارات، مؤّكــداً أن األسـلحة 
األمريكيـة الصنـع انتهـى بهـا املطـاف يف يد 
الجماعـات املتطرفـة كألويـة العمالقـة التي 

ترعاها اإلمارات. 
خـالل الحـرب يف اليمـن بـرزت التنظيمات 
اإلرهابيـة إىل جانب األطـراف املوالية للتحالف 
سـواًء حـزب اإلصـالح أَو املجلـس االنتقـايل 
الجنوبي، وقد كشـف زعيـم تنظيم القاعدة يف 
جزيرة العرب خالد باطـريف تواجد عنارصه يف 

١١ جبهة. 
كما كشـفت املعارك األخـرية التي خاضتها 
صنعـاء يف محافظـة البيضـاء ضـد التنظيـم 
اإلرهابي اإلسناد العلني من قبل التحالف لهذا 
التنظيم، سـواًء عند معركة قيفة، َحيُث شارك 
التحالف بغاراٍت جوية لحماية التنظيم أَو عند 
محاولة التنظيم السـيطرة عىل منطقة الزاهر 

وسط املحافظة يف العام ٢٠٢١م. 
وإذا مـا جئنا لننظـر يف تشـكيالت املرتِزقة 
التابعـة للعـدوان األمريكـي السـعودّي نجـد 
أن قيـادات تنظيـم القاعدة باتـت تحمل رتباً 
عسـكرية، فقيادات ما يُعرف بألوية العمالقة 
جميعها من التنظيمـات اإلرهابية، أما مدينة 
تعـز فتحولت إىل مقرٍّ للتنظيـم وكان للتنظيم 
محكماً ومقراً معلوماً، وكان يتلقى التسـليح 

من قبل تحالف العدوان. 
القيادي يف القاعدة عدنان رزيق الشـبواني، 
يشـغل منصب قائد ما يسمى باللواء الخامس 
حمايـة رئاسـية، وعـادل الذبحانـي املكنـى 
أبـو العباس، واملـدرج عىل الالئحـة األمريكية 
لإلرهـاب، كان قائـداً لكتائـب يف مـا يسـمى 
باللواء ٣٥ مدرع، أما رداد اليافعي فكان قائداً 
أللوية عىل الحدود ثم قائداً لجبهة يف الجوف. 

القيـادي املـدرج عـىل لوائح اإلرهـاب خالد 
العرادة، كان يتجول بحرية يف مأرب تحت أعني 
الطائرات األمريكية ويقاتل تحت مسـاندتها، 
أما القيادي عيل حسـن بن غريب الشـبواني، 
الـذي عمـل عنرص تنسـيق وارتبـاط مايل بني 
قائـداً  فيعمـل  واإلصـالح،  القاعـدة  تنظيـم 

عسكريٍّا لعدد من الجبهات يف مأرب. 
يشري معهد واشنطن لسياسة الرشق األدنى 
يف تقريٍر كتبه الكسـندر ميلو َومايكل نايتس، 
إىل أنـه أصبـح اليـوم لتنظيم القاعـدة معقًال 
ا ويتمتـع بالحريـة الكاملـة يف مدينة  محميّـٍ
مأرب التي يسيطر عليها (حزب اإلصالح)، ويف 

املناطق الريفية القبلية املحيطة باملدينة. 
يضيف املعهد أن «بعض ميلشيات اإلصالح» 
التـي مّكنت حكومة هادي من تنفيذ هجومها 
املضـاد األخري عىل مليشـيا اإلمـارات، تضم يف 
صفوفهـا الكثري مـن املتعاطفني مـع تنظيم 

«القاعدة يف شبه الجزيرة العربية». 
يؤّكــد السـيناتور رانـد بـاول أن تنظيـم 
القاعدة يقاتل نفس األشخاص الذين يقاتلهم 

التحالف: الحوثيون. 
ويقـول بـاول: للتأكيـد، َفـإنَّ السـعودينّي 
والقاعدة يقاتلون عدوٍّا مشرتًكا هو املتمردون 
الحوثيون، يف األََساس، أرسلنا فرق البحرية إىل 
اليمن لقتل األشـخاص الذين كانـوا يف الواقع 

يقاتلون عدًوا مشرتًكا. 

  العقغات الماتثة لسئئ 
دورًا شغ التروب الزالمئ 
سطى خسثة وأحرشئ سطى 

سمطغئ اغاغال الحعغث 
الصائث تسغظ بثر الثغظ 

التعبغ

  العقغات الماتثة حارضئ 
شغ التروب سطى خسثة 
طظ خقل تصثغط الثرائط 

وسمطغات المسح الةعي سئر 
ذائرات اقجاطقع 

 41 ذفًق واطرأة تط 
صاطعط بخاروخ ضروز طظ 

بارجئ أطرغضغئ شغ طةجرة 
المسةطئ بأبغظ وزسط الظزام 
أظه عع طظ ظفث سمطغئ ضث 

اإلرعاب

تقرير
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بصطط/ سطغ الصتعم 
لم تكن ذكرى الشهيد القائد -رضوان الله عليه- 
إال كعادتهـا محطـة انطالقة جديدة ألمة شـديدة 
يقودها قائد من بأس التاريخ، قوله الصدق وفعله 
األشـد يحمل ُكــّل فهم الواقع وله ُكـّل املسـتقبل 
ومن منـرب ومقـام الشـهيد القائد -رضـوان الله 
عليه- أعلن سـماحة السـيد القائد -يحفظه الله- 

البالغ الحاسم واملوقف الصارم. 
 وباإليضاح والبالغة والرباعة املعتادة لسماحته 
يف ُكـّل إطاللة كانت الرسائل القوية واالسرتاتيجية 
العابـرة للحـدود والشـاملة للجغرافيـا يف البنيـة 
واملضامني فباملوقف السالح واليد التي لن تصافح 
ولـن تتغاىض عن عبـث املسـتعمرين ومؤامراتهم 
الشيطانية فالخطوط حمراء وال سماح لتجاوزها 
وال فـكاك من ذلك، فالسـيادة والكرامـة والحرية 
والثوابـت  املحتـّل  وطـرد  والوحـدة  واالسـتقالل 
الوطنيـة ال تهاون فيها وال مسـاس بها وال قبول 
بغريها حتى النرص املؤزر بإذن الله، وبالروح التي 
تقاتـل فينا حتـى آخر املـدى حفظ السـيد القائد 
-يحفظـه الله- العهد والوصية األََسـاس املسـرية 

وأهلها وتضحياتها بل ُكـّل الوطن واألمة جمعاء. 
 فـإذا كان األمريكـي وأدواتـه القـذرة يدفعون 

عـىل  باالعتمـاد  بلدنـا  يف  للتصعيـد 
السـلفيني والقاعدة وداعش فنقول 
لهم من اآلن ستخرسون وخسارتكم 
كبـرية وليـس يف اليمن وحسـب بل 
عـىل مسـتوى املنطقـة وإذا امتدت 
أي  تؤملنـا  الـذي  لليـد  مؤامراتكـم 
شـعبنا فسـنمد أيدينا وسـالحنا إىل 
اليـد التـي تؤملكـم أي مصالحكم يف 
الخليج.. وباليد الحاسـمة وأصبعها 
الثاقب أشـار سماحة السـيد القائد 
-يحفظه الله- ملـن يعنيهم األمر إذَا 
حصل تسـويف يف امللفات اإلنسانية 

فسـوف ننتزعها انتزاعاً وهذه حقوق والحقوق ال 
تهاون فيها وال عبث وال مساومة، فالباب مفتوح 
واملواقـف للسـالم معلنة وهذه بوابتهـا ومن فوق 
تلك املعادالت كانت النصيحة باالعتبار لـ 8 سنوات 
مضـت.. وعىل الصعيـد العربي واإلسـالمي كانت 
فلسـطني القضية والشـعب واألرض واملقدسـات 
واملظلومية حـارضة يف أولويات املواقف يف خطاب 

القائـد ملـا تمثله مـن أهميّـة مطلقـة يف واحدية 
املعركـة والعـدّو وعدالـة القضيـة واملوقف وعىل 
الصهاينـة إدراك ذلـك وأن يحسـبوا 
لـه ألف حسـاب فزمـن االسـتفراد 

بفلسطني وىل إىل غري رجعة. 
ويف املقابـل كانت ومـا زالت دوماً 
مظلوميـة أهلنـا يف البحريـن بارزة 
يف خطـاب القائـد والوقـوف معهم 
واالنتصـار ملظلوميتهـم مـن نظام 
إجرامي متصهـني كما هي لداعميه 
مـن نظـام آل سـعود وآل زايـد وملا 
تمارسـه وتهرول إليه هذه األنظمة 
يف قطـار التطبيع والعمالة والخيانة 
األنظمـة  مـن  وغريهـا  واإلجـرام 

املتصهينة. 
وعن الزلزال السوري والرتكي ومأساته الكبرية، 
فقـد رأى سـماحته اختبـاراً لإلنسـانية بالوقوف 
إىل جانـب الشـعوب املنكوبـة واإلشـادة باملواقف 
واملبـادرات التي كـرست قانون قيـرص األمريكي 
يف الحصـار عىل سـوريا وكشـفت وعـرت الغرب 
واألمريكان يف فضيحة مدوية وتالش لشـعاراتهم 

الزائفـة لحقـوق اإلنسـان..   ومـع تواتـر األخبار 
وتأكيداتها ومع السطع الذي يصيب الجارة الكربى 
فهو غري مسبوق فوضعها الداخيل مهزوز ويميض 
يف التدافع والصدام وإن كان صامتاً إال أن ارتدادات 
عكسـية ونتائج الفشـل عـاد عليهـا داخلياً حتى 
وإن حاولت إخفاء ذلك فالنهاية حتمية للسـقوط 

والتاليش والعربة ملن سبق يف خدمة األمريكان. 
 وكذلـك هـي لألمريـكان وبريطانيـا واإلمارات 
مؤامراتكم فاشـلة وأياديكم  والسـعوديّة أَيْـضـاً 
سـتدفن  االسـتعمارية  ومشـاريعكم  سـتقطع 
وتتـالىش فاليمن لـن تكـون مرسحـاً للتجاذبات 
الدولية ولن تكون تحت وصايـة القطبية الواحدة 
فهي كما هـي اليمن الكبري يف التاريخ واملسـتقبل 
واإلنسـان..  والجغرافيـا  واإلسـالم  والعروبـة 
والُهــِويَّة والقضية العادلة والتضحيات الجسـام 
التـي عبّدت طريق الحرية واالسـتقالل ورسـمت 
بدماء شهدائها وسـواعد رجالها املستقبل القادم 
ال محالة، كما لديها مـن عوامل القوة والجغرافيا 
والثـروات ما يؤهلهـا أن تكون دولـة إقليمية لها 
وزنهـا ومكانتهـا بني األمـم ومن يمتلـك عنارص 

القوة سيفرض ما يريد. 

صراءٌة شغ خطاب السغث الصائث.. المداطغُظ والرجائض السابرة لطتثود

شغ ذضرى حعغث الصرآن الضرغط.. َوِلُضضِّ َصْعٍم َعاٍد (3) 
سطغ سئث الرتمظ المعحضغ

عندما سـعت الصهيونية العامليـة إلذالل وإركاع 
الشـعوب العربية مـن خالل اسـتخدام رجال الدين 
املحسوبني عىل اإلسالم والذين كانوا يلبسون عباَءة 
الديـن واسـتخدامهم يف صناعـة القاعـدة وداعش 
وافتعـال أحداث الحادي عرش من سـبتمرب ٢٠٠١م 
َومن خاللها استطاعت الصهيونية العاملية بموجبها 
استعمار العالم ُعُمـوًما واملنطقة العربية ُخُصوصاً 
ودّشــنت بها اإلدارة األمريكيـة مرشوعها التآمري 
عىل املنطقة تحت مسـمى (األوسـط الجديد) الذي 
تبنته رصاحـة حني أعلن الرئيـس األمريكي حينها 
(جـورج دبليـو بوش) عـن عـزم اإلدارة األمريكية 
رسـم خارطة جديدة ملنطقة الرشق األوسـط والتي 
تهدف إىل إعادة صياغة املنطقة جغرافياً وسياسـيٍّا 
وحضاريـاً، وإقامة ترتيبات  واقتصاديٍّا واجتماعياً 
أمنية وسـوق مشـرتكة إقليميـة لخدمـة األهداف 

واملصالح األمريكية والصهيونية يف املنطقة. 
وإعـادة صياغـة الفكر الثقـايف والتَحـّرك تحت 
مسـمى مكافحة اإلرهاب، فسـارع الزعماء العرب 
الصهيونيـة  االسـرتاتيجية  وخدمـة  التجييـش  يف 
بدافع الذل والهـوان واالنحطاط الهزيل أمام اإلدارة 

األمريكية. 
فكانـت أوىل نتائـج هـذا التماهـي والذوبان من 
قبـل أنظمة الحكم يف املنطقة هو سـقوط ُكـّل من 
أفغانسـتان والعراق تحت وطأة االحتالل األمريكي 
بعد غزو همجي عىل مرأى ومسمع من العالم خلف 

املاليني من الضحايا. 
ويف هذا الواقع العصيب تَحّرك السـيد حسني بدر 
الديـن الحوثي، يف مرشوع قرآني ذي طابع نهضوي 
ــة، من خالل  إحيائي؛ بَهدِف اسـتصالح حـال األُمَّ
اتباع هدى الله، والعمل عىل إصالح واستنهاض ُكـّل 
فـرد ليعرف بأنه مسـؤول عن حارضه ومسـتقبله 
وقضايـا أمتـه ووطنـه، ويكـون قادراً عـىل تحمل 
مسـؤوليته يف مناهضـة وممانعة قوى االسـتكبار 
العاملـي متجـاوزاً األطـر املذهبيـة أَو الطائفيـة أَو 
ة، وذلـك بدافـع إيماني يف إرسـاء دعائم  الجُهــِويـَّ
املرشوع القرآني، استشـعار املسـؤولية، استجابة 

ـة جده. لله، غريته عىل أُمَّ
فبـدء النـور يضيئ بشـعاع يشـق ُكــّل عروش 
الظالل، لتبدأ براعم البذرات بالنمو، ومع وجود النهر 
الجـاري من املاء النقي (العسـل املصفـى)، يكتمل 
نمـو الريقات وتصبح أشـجاراً، تزهـر وتزهر وتبدأ 
الثمـار بالنمو واالكتمال حتى يبـدأ موعد النضوج، 
وهكـذا هـو املـرشوع القرآنـي الذي أسـس عىل يد 
الشـهيد القائد -رضوان الله عليـه-، كون حواريي 
الحسـني وبناهـم بنـاء إيماني عىل أرقى مسـتوى 
من اإليمان ويتحلون باملسؤولية الكبرية واإلحسان 
مـن  محصنـون  والشـجاعة،  والرأفـة  والرحمـة 
ــة القرآنية  الثقافـات املغلوطة والدخيلة عـىل األُمَّ

يتَحّركـون بجد، وعمل دؤوب حتـى صدع املرشوع 
القرآني يف وجه الطغاة واملستكربين وأصبح يخاف 

الظاملـون والكافرون من هـذا النور 
يف واقـع  وعمـالً  الـذي تجـىل قـوالً 
ـــة، فكانـت النتيجـة مواجهة  األُمَّ
هذا املـرشوع والنيل منه حتى وصل 
األمر إىل قتل األطفال والنساء وعمل 
إبادات جماعية عرب الطلعات الجوية 
وقصف السـاكنني، ولم يكتفوا بهذا 
فحسـب، حارصوا، ومنعـوا وصول 
الغذاء، ومنعوا وصـول املاء، ومنعوا 
وصول الدواء، لسـنوات واستخدموا 
املأجوريـن للتحدث ولكتابات الكذب 
والتلفيـق والتزييـف وتقديم الباطل 

عىل الحـق ُكـّل هـذه الترصفات بـإرشاف أمريكي 
وصهيونـي وبأيـادي (مرتِزقة) منافقـني وال زالوا 
إىل اآلن يلهثـون كالحيوانات كاألنعام التي ال تعي ال 
تفهم ال تسـتبرص، يحركهم األمريكي والصهيوني 
وهـم جنـود مجنـدون ملتزمـون خانعـون أذالء، 
منبطحـون، يمتلؤون بالعهـر، ينضحون من كثرة 
فسـادهم، وال ينظـرون إىل ما حولهم مـن الخراب 
اليـوم  وإىل  ٢٠٠٤م  عـام  منـذ  والقتـل  والتدمـري 
واملـرشوع القرآني يواجهه ويعيـق تحركه مرتِزقة 
يمنيون بأياد عربية، وأياد أمريكية وصهيونية، ولن 
يعيقـوا هذا املرشوع؛ ألَنَّه نور اللـه والله متم نوره 
ولـو كره الكافرون، ويتجىل ذلـك من خالل تحقيق 
وعـد الله بنـرص املؤمنني وتمكينهم واسـتخالفهم 
يف األرض، ويورثهـم، ويمن عليهـم باألمن واألمان 
والراحـة والعزة املتجلية يف وقتنا الحايل بالصمود يف 
وجه العـدوان وتقدم يف كافة املجاالت وصناعات يف 
كافة الجوانب، وبناء أََسايس صحيح تستقيم عليه 
الدولـة اليمنية الحديثة، حاملني عزم العظماء وجد 
الرشفاء ومترشبني بالهدى ومتحصنني به من ُكـّل 

زيف أَو باطل. 
َومـن أهـم مـا تحّقـق عـىل يـد الشـهيد القائد 
-رضواُن الله عليه- أرىس قاعدة أََساسـية ومهمة، 
وهـي حاكميـة القـرآن وهيمنتـه الثقافيـة؛ ألَنَّه 
ـــة يبقـى التعاطي  لألسـف الشـديد يف واقـع األُمَّ
مـع القرآن الكريم إىل َحــّد كبـري متأثراً ومحكوماً 
بثقافـات أُخرى، وما وصلنا إليـه اليوم من تماد يف 
حرق القرآن الكريم هو نتيجة تقديم القرآن الكريم 
بتفسـريات متعددة بضعف كبري وثقافات مغلوطة 
خارجـة عـن حاكميـة القـرآن وهيمنت عـىل ُكـّل 

الثقافات التي هي من فكر اإلنسان. 
ولقد أسـس مرشوع العـودة إىل القـرآن الكريم 
ليكـون فوق ُكـّل ثقافة فوق ُكــّل فكرة فوق ُكـّل 
رمز، وعمليٍّا نقد األشياء الكثرية حتى عىل مستوى 
املذهـب الـذي ينتمي إليـه أي يشء يخالـف القرآن 
الكريم أسـس ألن يكون محل نقد، أي يشء يخالف 
النص القرآنـي، وأن نعّلم اآلخريـن كيف يتعاملون 

مع القرآن الكريم عىل هذا األََسـاس ليجعلوا القرآن 
حاكماً عىل ما بني أيديهم من ثقافة وفكر وأسس. 

ولقد عـزز من حالة الثقـة بالله، 
َوعمل عىل إحياء الروحية الجهادية، 
وإحيـاء املفاهيـم اإليمانيـة، عمـم 
املفاهيم  وتصحيـح  الوعـي،  حالـة 
األََساسـية  املعالـم  مـن  املغلوطـة، 
لهـذا املـرشوع هـو مـا بذلـه مـن 
جهـد لتصحيـح املفاهيـم الثقافية 
بشـكل  سـاهمت  فهـي  املغلوطـة، 
ـــة  األُمَّ ـــة،  األُمَّ رضب  يف  كبـري 
الثقافية،  قناعاتها  قناعاتها،  أسرية 
مفاهيمها املغلوطة بأي شكل كان، 
سـواء رؤية تقدم رؤية مغلوطة، أَو 
ثقافـة مغلوطـة، أَو قناعة مغلوطة، اكتسـبت من 
كتـاب أَو من معلم أَو من مدرسـة دينية أَو نظامية 

أَو أي يشء. 
مـن أبرز مالمـح املـرشوع القرآني الـذي قدمه 
الشـهيد القائـد، نجد من أهم سـمات هذا املرشوع 
أنه تصحيحي ولذلك يف معظم الدروس واملحارضات 
التي قدمها الشـهيد القائد رضوان الله عليه، تناول 
الكثري من املفاهيم املغلوطة سـواًء ما كان سائداً يف 
داخل الطائفة الزيدية أَو خارج طائفته بشكٍل عام. 
مـرشوع تنويـري، مـرشوع أخالقـي وقيمـي، 
مرشوع نهضوي، مرشوع واقعي، مرشوع مرحيل، 
وهـو أَيْـضـاً مـرشوع مرحيل مـن جانـب يرتقي 
باألمـة ووفقاً للمراحل بمقتضيات ُكـّل مرحلة وما 
يناسـبها ومواكـب للمسـتجدات مواكـب لألحداث 
مواكب للمتغريات؛ ألَنَّه القرآن؛ ألَنَّها عظمة القرآن؛ 

ألَنَّه هكذا هو القرآن. 
مرشوع حضـاري وبنـاء، املرشوع الـذي قدمه 
السـيد الشـهيد القائد مرشوعاً قرآنياً حضارياً بناًء 
فهـو قدم من القـرآن الكريم املقومـات الحضارية 
ا مسـألة مهمة للغاية؛  ـة واملسـألة مهمة ِجـدٍّ لألُمَّ
ه لدى الكثري يف التثقيف الدينـي والتعليم الديني  ألَنـَّ
يفصـل الديـن تماماً عـن الحياة وكأنـه ال صلة له 

بالحياة وال أثر له يف الحياة وال قيمة له يف الحياة. 
موضـوع  احتـل  العلمـي،  بالتأهيـل  االهتمـام 
االهتمام بطلب العلـم، والتحصيل املعريف، والتأهيل 
العلمي املرتبة األوىل يف املسـرية القرآنية التي تَحّرك 
بها السـيد القائد -رضوان الله عليه- ومن يتأمل يف 
املسـرية القرآنية يجدها يف األََسـاس حركة ثقافية، 
علميـة، تربويـة، معرفية تسـعى جاهـدة إىل بناء 
ـة متسـلحة بالعلم واملعروفة ومتحصنة بالوعي  أُمَّ
والبصـرية.. يقـول السـيد حسـني -رضـواُن اللـه 
عليـه- (وهذا هو ما يمكن أن نقول فعالً: إن القرآن 
الكريم عمل عىل أن يدفع باملسلمني نحو أن يسبقوا 
األمـم األُخرى يف مجال اإلبـداع واالخرتاع والتصنيع 
مـن منطلـق عقائـدي، ودافـع عقائدي قبـل دافع 
الحاجة التي انطلق عىل أََساسها الغربيون، الحاجة 

والفضول هذا يشء، لكن القرآن أراد أن ننطلق يف ما 
نفهم، أن ننطلـق؛ باعتبار هذا عبادة، بدافع عبادي 
(تفكـروا) (يتفكـرون)، والتفكـر ما هو؟ دراسـة 
األشـياء، فهمهـا، متى مـا فهمنا هـذه العنارص يف 
هذه األرض فبطابع الفضول املوجود لدى اإلنسـان 
سنحاول أن نجرب كيف سـيكون إذَا أضفنا هذا إىل 
هـذا، بعد أن عرفنا طبيعة هذا العنرص وطبيعة هذا 
العنـرص، كيف إذَا أضفنا هذا إىل هذا بنسـب معينة 
زائدة نسـبة من هذا ماذا سيحصل؟ قد يحصل كذا 

فتأتي التجارب. 
من أهم إنجازات هذا املـرشوع القرآني، من أهم 
إنجازاته تأصيـل الُهــِويَّة الجامعة وهي الُهــِويَّة 
اإلسـالمية ُهــِويَّتنـا كأمـة مسـلمة يف مواجهـة 
الجزئيـة  ات  الُهــِويـَّ وإبـراز  طمسـها  مسـاعي 
الطائفية منها، والسياسـية والجغرافية، من أخطر 
ما يجري، يف واقعنا كأمة مسـلمة أنه يعزز ويرسخ 
يف الذهنية العامة واالنفصال عن الُهــِويَّة الجامعة 
ـة  ــة واحدة أننا كمسـلمني أُمَّ يعنـي ننىس، أننا أُمَّ

واحدة نحن معنيون بقضايانا جميعاً. 
بنـاء واقع محصن مـن االخرتاق، عىل مسـتوى 
ــة وللفـرد وحمايتهـا مـن  املنعـة الداخليـة لألُمَّ
السقوط يف مسـتنقع العمالة واالرتهان وبناء واقع 
محصن من االخرتاق وعيص عىل الهيمنة مقابل من 
يحاولون تهيئـة املجال وإيجاد بيئـة خصة وقابلة 
للعمالـة والخيانـة والهيمنـة والسـيطرة ملصلحة 
األعداء لدرجـة عجيبة، تصبـح العمالة فيها محط 
افتخار وتنافس وسلعة رائجة يف سوق النفاق، فمن 
مكاسـب املرشوع القرآني أنه يوفر حالة من املنعة 
الداخليـة، حالة من السـخط والعداء لألعداء تحمي 

الداخل الشعبي لشعبنا وأمتنا. 
الوعي بمؤامرات األعداء، الوعي بمؤامرات األعداء 
ومكائدهم؛ ألَنَّه ضمن هذا املرشوع هناك مسـاحة 
واسـعة من األنشـطة الثقافية والتوعوية لكشـف 
مؤامـرات األعـداء ومكائدهـم والتـي مـن خاللها 
ـــة، وتمثل ثغرة كبرية يعتمدون عليها  ترضب األُمَّ
ـــة، وكلمـا تنامت حالـة الوعي  يف اسـتهداف األُمَّ
أعاقت الكثري من مخّططات األعداء ومؤامراتهم فال 
تنجح ويكـون مصريها الفشـل؛ ألَنَّ معركة الوعي 

هي املعركة األوىل يف املواجهة مع العدّو. 
ـــة يف مواجهة التحديات، هذا املرشوع  بناء األُمَّ
ـة يف مواجهـة التحديات، وبناؤها  يهدف إىل بناء أُمَّ
أوالً عىل مسـتوى الوعي، ومن ثم يف ُكـّل مسـارات 
حياتهـا: عـىل املسـتوى السـيايس، عىل املسـتوى 
االقتصادي، عىل املستوى الثقايف، مستوى أن يكون 
ـة بـدون هدف وال  لهـا هدف حضـاري، ال تبقى أُمَّ
ــة ذليلة  مـرشوع، يقنعهـا اآلخرون بـأن تبقى أُمَّ
مستسـلمة، ولذلـك ندرك أن هنـاك مرشوعاً يحمي 
ــة  ـــة، ويحفـظ لهـا عزتهـا، ويحفـظ لألُمَّ األُمَّ
توّجـههـا الصحيـح الـذي ال يقبل بهيمنـة األعداء 

وسيطرتهم. 
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دغظا الرطغمئ 

عىل حـني غفلة من أهلهـا َولفرتة محدودة 

مـن الزمن وقعت اليمن تحت سـيطرة أمريكا 

بشـكل غري مبارش وَغري معَلن أدركه فقط من 

كان يرى الحضوَر الكبريَ للسـفري األمريكي يف 

ُكــّل مفاصل الدولة وقراراتها السـيادية التي 

لم تكن تمر إال بموافقته ولم يكن عىل السلطة 

إالَّ حق التوقيع عليها فقط. 

وهـو أمر لم يكن ألحد حـق االعرتاض عليه 

أَو البـوح به؛ خوفاً عىل منصب أَو تهيُّبًا ملصري 

ينتظر ُكـّل مـن يحاول ذلك، فألجمت السـنة 

الجميع عدا من يملكون الشـعور باملسـؤولية 

تجـاه دينه َووطنه تجعله يصـدح بقول الحق 

وال يبايل، مدركاً خطورة السكوت بأنه سيمّكن 

أمريكا أكثَر ويثبت أقدامها داخل اليمن!!

وحَده السيد حسـني بدر الدين الحوثي من 

أدرك ذلـك منـذ وقت مبكـر وهو يـرى تنامي 

التواجـد الكبري ألمريـكا يف اليمن األرض البكر 

يف ثرواتهـا وما تميـزت به من موقـع جغرايف 

مكنها من أهـم املمرات البحريـة حلمها التي 

مـع إرسائيـل تسـعى للسـيطرة عليـه ضمن 

العربيـة  املنطقـة  سـيطرتهم  مخّططـات 

ومقدساتها التي ال تنتهي عند حدود فلسطني 

واألقىص، إنما تشمل كافة الرشق األوسط بما 

فيها مكة واملدينة والحرمان الرشيفان.

ولذلـك تَحّركـوا السـتهداف الشـعوب مـن 

ضمنهـم الشـعب اليمنـي بُهويتـه اإليمانيـة 

لتجريـده منها، وحاولـوا اسـتهداَفه يف قيمه 

وأخالقه، وعملوا عىل زرع الخالفات الطائفية 

واملناطقية بني أبناء البلد الواحد َواسـتقطاب 

الكثري مـن أبناء القبائل وهو أمر اسـتخدمته 

ــة التي اخرتقتها وجعلت  مع كافة أبنـاء األُمَّ

الكثري من أبنائها أيادَي لها تَحّركها بما يخدم 

مصالحها، وكما أوقعوا اليمن يف دائرِة التطبيع 

املبّكـر وَغـري املعَلن مـع «إرسائيـل»، وعملت 

عىل تجنيـس الكثري من الصهاينة بالجنسـية 

اليمنيـة، أضـف إىل مـا كان يلحظـه السـيد 

حسني من التَحّرك األمريكي الكبري الستهداف 

ــة اإلسالمية بشكل عام وصناعة أحداث  األُمَّ

وتوظيفها؛ بَهدِف تشويه اإلسالم وانتزاعه من 

القلـوب ومحاولة مسـاواته باليهودية وخداع 

الشـعوب وجرهـم للتطبيـع تحـت عنوانـني 

التسـامح بني األديان وصنعت اإلرهاب ليكون 

واحتـالل  اإلسـالم  لتدمـري  القـوي  سـالحها 

الشـعوب، يأتـي هـذا بعـد أن عملـت أمريكا 

عىل سـلب الشعب اليمني سـالحه الشخيص؛ 

بذريعـة أنـه ال يتمـاىش مـع عـرص التحرض 

املزعـوم وعملـت عـىل تجريـد اليمن مـن أية 

أنظمة دفاعية َومصادر قوة؛ استباقاً ألية ردة 

فعل قد تدخلها يف حرب مع اليمن. 

من هنا بدأ السـيد حسني ثورته ضد أمريكا 

ـابيـة التي جعلت  والصهيونيـة ومعهما الوهَّ

بالصـالة  تتمثـل  طقـوس  ُمَجــّرد  اإلسـالم 

َوالصيام! 

أهدافهـا  مسـتمدة  وعـي  ثـورة  فكانـت 

ومبادئهـا من القرآن الكريم، صحح فيها ُكـّل 

املفاهيم والثقافات املغلوطة التي كادت تسلب 

القلوب إيمانها. 

هي ثـورة العودة للقـرآن وتوجيهـات الله 

ـة لتحظى  وما ترسمه من خيارات رابحة لألُمَّ

بتأييـد اللـه ويجعلها تسـتحق نـرصه، فقدم 

بذلك مرشوعاً ومسـرية عملية شـاملة تصلح 

ــة أجمع وينهض بها ويحصنها من  واقع األُمَّ

ُكـّل خطر، وينمي الشـعور بالعزة والشـعور 

باملسؤولية تجاه قضاياها ودينها ويزرُع فيها 

ـة ذات منعة وقوة يصعب  الشجاعة لتكون أُمَّ

عىل العدّو اخرتاقها! 

وعىل قاعـدة «عني عىل األحـداث وعني عىل 

القـرآن» قـدم مرشوعـاً وّضح فيـه أبجديات 

ـــة وأزليتـه، َوقـّدم  الـرصاع مـع أعـداء األُمَّ

مـن خالله ُكــلَّ الحلول ملواجهـة األعداء، من 

ضمنها رصخـة املوت ألمريكا وإرسائيل معها 

وكذلك سـالح املقاطعة لبضائعهم، األمر الذي 

سـينهك اقتصادهـم ويسـقط هيبـة الدوالر 

املتحكم يف اقتصاد الدول.

رغـم  سـالحاً  واملقاطعـة  الشـعار  وكان 

يف  مفعولـه  أدركـت  أمريـكا  أن  إال  بسـاطته 

حال انتهجته الشـعوب؛ ولـذا وجهت أوامرها 

للسـلطة بإسـكات هذا الصوت الذي بدأ صداه 

ينترش من جبال مران إىل بعض مناطق اليمن، 

واستجابة لها السـلطة آنذاك وجهت رسائلها 

للسـيد حسـني بأنه إذا كان وال بُــدَّ من ترديد 

هـذه الرصخـة فبإْمَكانـك أن تـرصخ وحدك 

«بينـك َوبني نفسـك»، بإْمَكانـك أن ترصخ يف 

بيتـك مع نفسـك، وإن كان وال بد من ترديدها 

بأصـوات متعاليـة وهتافـات مناديـة باملوت 

ألمريـكا واملـوت إلرسائيـل فافعل ذلـك تحت 

البطانية، غري ذلك فلن نسمح لك ابداً َودونهــا 

الحرب والنكال!! 

هكذا شـاءوا ولكن الشـهيد القائد وأتباعه 

رفضوا التنـازل عن مبادئهـم وعن رصختهم 

املسـتوحاة مـن القـرآن الكريم بالـرباءة من 

أعداء الله ورسـوله، ما جعل السلطة وخشية 

مـن أمريكا تتوّجــه بكامل ثقلها العسـكري 

لحرب السيد حسـني والقلة القليلة الذين معه 

َوبعـد عجزهـم عن القضـاء عليهم عسـكريٍّا 

توّجـهـوا للقبائـل للضغط عىل السـيد بقبول 

الصلح بينه َوبني السلطة وأعطوه لذلك عهوًدا 

ومواثيَق تضمن سـالمته ومن معه فقبل بذلك 

حقنـاً للدمـاء ورأفـة بمن معه مـن الجرحى 

من النسـاء واألطفال الذين تم إحراقهم داخل 

الجـرف الـذي احتموا بـه وما أن ظهر السـيد 

حسـني أمامهم مثقـالً بجراحه حتـى انهالت 

عليـه رصاصاتهم غدراً ونكثـاً للعهود لريتقَي 

شهيداً، وغيَّبوا جثته ظناً أنهم بذلك سيدفنون 

مرشوَعـه معه، إال أن عكس مـا تمنوه هو ما 

حـدث، َحيُث انضـم الكثريُ لصف أتباع السـيد 

حسـني الذين بدورهم واصلوا مسريته بقيادة 

السـيد عبدامللـك الحوثـي يف ظل ظـروف هي 

أسـوأ من سـابقتها من قلة العتـاد وخاوضوا 

سـتَّ حروب مع السلطة توسع فيها املرشوع 

القرآني وانترش إىل ُكـّل اليمن وبات منهج ُكـّل 

أحـرار اليمن وبه أخرجـوا أمريكا مـن اليمن 

وجابهوها يف عدوانها الذي شـنته عليهم، وبه 

أعادوا للُهوية اليمنيـة اإليَمـانية زخَمها، وبه 

كـرسوا هيبـَة أمريـكا وكل من تحالـف معها 

َوأعـادوا عـزة وكرامـة اليمـن التـي أصبحت 

مدرسـًة عسـكرية ودينية وثقافيـة لكل دول 

العالم يف مواجهة السياسة األمريكية واللوبي 

الصهيونـي الذي باتت أحالُمـه تتالىش وتنهار 

بعد انكشاف حقيقتهم يف كلمات ومحارضات 

الشـهيد القائد الذي فيما بعد حظي بتشـييع 

لم تشـهْد له اليمُن مثيالً يف داللة واضحة عىل 

أحقية مرشوعة وثورته التي لن تنطفئ.

ـًئ الحعغُث الصائث.. طحروٌع صرآظغ أتغا ُأطَّ

رجالٌئ سالمغئ وطعصُش التص والحةاسئ 
عحام سئث الصادر 

 

أوالً الرسـالة العاملية بعامليـة القرآن الكريم 

ومنهـج سـيد املرسـلني رحمـة للعاملـني، تم 

مخاطبة العالم بأن يتوحدوا تحت راية اإلسالم 

ومنهـج القـرآن الكريـم والعـرتة الطاهـرة، 

ويرفضـوا الرش العاملـي.. هذه رسـالة القادة 

والشهداء األحرار. 

فعندما نتكلم من هم يف عرصنا هذا انطلقوا 

بموقف واحد ضـد الهيمنة اإلمربيالية العاملية 

بموقف شـجاع نجـد اإلَجابَـة واضحة وكيف 

ـة سـنجد اإلَجابَـة واضحة،  كانـوا فرداً ثم أُمَّ

ومـن الذي موقفهـم واضح ضـد محور الرش 

العاملي سـنجد أَيْـضاً الوضـوح أكثر أي هناك 
ثـورة انطلقـت كمنطلـق عاملـي أيـة صحوة 
عاملية سـنجد ذَلك يف ثـورة روح الله الخميني 
َوأَيْـضـاً حزب الله وثورة السـيد حسـني بدر 
الديـن الحوثـي رحمـه اللـه.. إذَن املـرشوع 
العاملي يتجسد بصورة رفض الظلم وثورة ضد 

الطغيان العاملي. 
ما يهمني توضيحه أن محور املقاومة اليوم 
رسالتهم واحدة لن تتجزأ وال نريد لها التجزئة 
هكـذا هـي رسـالة األحـرار بالدعـوة لوحدة 

الصف.
وتكون الرسالة أَيْـضاً حماية ُكـّل الشعوب 
من ُكــّل رش يداهمهـا؛ ألَنَّ املداهمة تأتي من 
خط االنحراف الفكري املنبعث من تحت جناح 

آل سعود، وآل سعود من تحت جناح بريطانيا 

وأمريكا.. ولنكن واضحني أكثر ُكـّل املسـلمني 

بمختلـف طوائفهـم مسـتهدفني مـن أمريكا 

وبريطانيا ولن نكون يف أمان إال إذَا كنا يف صف 

واحد ولـواء واحد وراية واحـدة ونكون بخط 

اإلسالم املنبعث من نور الوالية التي أرادها الله 

لجميـع املخلوقات وتحت كسـاء العصمة أي 

املعصومني من االنحـراف األبدي.. ونحن نكن 

املودة لكل مـن يقول ال للظلم بكافة أشـكاله 

وأنواعه وتحت أي مسمى.. ال للطغيان؛ ألَنَّنا يف 

أمر ورسـالة واحدة نرفض الجبت والطاغوت 

يف ُكـّل عرص وزمان ونتمسـك بالعروة الوثقى 

والية أويل األمر الذي فرض الله طاعتهم.

سظعاُن صدغئ سادلئ 
ٌج لمحروع سزغط  وطآجِّ

زعران الصاسثي 
يف زمٍن سـاد فيه الصمت 
اللـه،  ألعـداء  َواالستسـالم 
ويف زمـٍن حسـاس ومرحلة 
األنظمـة  كانـت  خطـرية، 
العربية واإلسالمية تتساقط 
تباًعـا يف أحضـان أمريـكا، 
لزعمائها  شـديدة  وهرولـة 
وحكامها يف التودد والتقرب 

إليها. 
ويف مرحلـة كانت أمريكا 
قد جيشـت جيوشها وبدأت 
ـة اإلسـالمية بشكٍل  يف تنفيذ مخّططها االسـتعماري لألُمَّ
مبـارش وغـري مبـارش، كان ال بُــدَّ مـن صـوت مناهض 
ومقاوم يكشـف تلك املخّططات ويوقف ذلك االسـتهداف 
والتمـدد الخطـري، حينهـا أتـى الشـهيد القائـد -رضوان 
اللـه عليه- معلنًـا رصخته َوداعيـاً ومحذراً مـن خطورة 
ــة،  ذلـك املرشوع الذي تسـعى أمريكا يف فرضه عـىل األُمَّ
مستشـعراً مسـؤوليته تجاه دينه وأمتـه، مطلًقا ملرشوع 
قرآنـي عظيـم، عمل عىل تأسيسـه وسـعى مـن خالله يف 
ـــة اإلسـالمية وسـعى أَيْـضـاً ملواجهة  اسـتنهاض األُمَّ
التحديـات الكبرية والخطرية وواجهها ولم يستسـلم أبداً، 

وأرىس قواعده وبني مدى أهميته يف مواجهة األعداء. 
الشـهيد القائـد «رضـوان اللـه عليـه» عنـوان قضية 
عادلة ومؤّسـس ملـرشوع عظيم وهـو عنوان السـتلهام 
معان التضحيـة والفداء والعزة والكرامـة، وإحياء ذكرى 
ــة  استشـهاده إحيـاء للـروح الجهاديـة يف نفـوس األُمَّ
الناهضة للمرشوع االستعماري األمريكي، وتشدنا أَيْـضاً 
إىل االرتبـاط بذلك املـرشوع القرآني العظيـم وإىل االرتباط 
بتلـك املفاهيم اإليمانيـة الواعية وذلك االسـتدراك الواعي 
املنطلق من القرآن الكريم واسـتباقية الرؤية ومصداقيتها 

واستقراء حقيقي لواقعنا يف العرص الحديث. 

المساسثاُت 
والظفاق السغاجغ

حاعر أتمث سمغر 
تهـوى  يقولـون 
كان  مـن  القلـوب 
الذي  وتنـىس  حـارضاً 

عن العيون يغيب.. 
العميلـة  الـدول 
مـد  إىل  يسـارعون 

الجسور لرتكيا.. 
وال  املسـلم  البلـد 
اعرتاض عىل ذلك؛ ألَنَّه 
واجب إنساني إسالمي 
من  لكل  فخر  ووسـام 
سـاهم يف املسـاعدات اإلنسـانية لكنهـا قد تحسـب 
عليهم سيئات وال تحسـب لهم حسنات؛ ألَنَّها تعترب 

نفاقاً سياسيٍّا.. 
فلو نظرنا إىل تركيا ونظرنا إىل سوريا؟ تركيا فهي 
يف الحلـف األمريكي واليد املطيعـة للرش األمريكي يف 

الرشق األوسط والعالم اإلسالمي. 
بينما سـوريا لـم تكن يف الحلـف األمريكـي؛ ألَنَّه 

يعرف من هي أمريكا.. 
ومـن ال يعـرف أمريـكا عـىل حقيقتهـا ووجهها 

األسود الذي ينعكس منها!!
فأمريـكا هـي بيـت األفاعـي، البيـت األبيـض يف 
الحقيقة هـو بيت الرش بيت اإلرهـاب والقتل فالذي 
ال يعـرف أمريكا فهـو يحتاج أن ينضـم إىل القومية 
العربية ألنه يخلو من العروبة والدين اإلسـالمي لكي 
يناضـل لتحريـر األقـىص والبيت الرشيف مـن أيدي 

الصهاينة. 
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برظاطب رجال اهللا: ططجطئ (لاتثون تثو بظغ إجرائغض) الةجء الباظغ:
السئُإ يف سثم شاسطغئ املسطمني يف الئطثان عع أن الثغظ 

ُصثَِّم ظاصخاً وتصثغط الثغظ ضاطًق غتغغ افطئ 

طــع الـسـغث الـصـائـث شـغ الغعم الساملغ لطمرأة املسطمئ       (3)

 :  بحرى المتطعري

واصل الشـهيُد القائُد حديثَه يف ملزمة (لتحذون 
حذو بني إرسائيل) وأشار إىل أن بيَع الدين من أكثر 
األشـياء سـوءاً يف الدنيا، وأن الله سـبحانه وتعاىل 
اعترب أي ثمن لذلك البيع قليالً، الفتاً عىل واقع األمة 
العربية واإلسـالمية وخطورة أن تصبح اهتمامات 

الناس باتت غالباً مادية بعيداً عن الدين.
ليتسـاءل: من أين جاءنا هذا؟ ليشـري أن اآليات 
التـي تحدثت عن بيـع الدين بثمن قليـالً {أُوَلِئَك َما 
يَأُْكلُـوَن ِيف بُُطونِِهـْم إِالَّ النَّاَر َوال يَُكلُِّمُهـُم اللَُّه يَْوَم 
اْلِقيَاَمـِة} (البقرة: مـن اآلية174) هـي تعبريٌ عن 
إعراضهـم عـن توجيهـات اللـه ولهـذا اسـتحقوا 
العقـاَب وليـس لهم جزاء إال النـار؛ ألن كل يشء يف 
مقابـل الدين هو ثمن قليل وإن كانت الدنيا بملئها 

ذهبًا هـي ثمنه فهي قليل؛ ألنك تبيع نفسـك، ألنك 
توبق نفسك، توقعها يف جهنم. 

وأضاف الشـهيد القائد متحدثـاً عن قوله تعاىل: 
{َوَلـْو أَنَّ ِللَِّذيَن َظَلُمـوا َمـا ِيف اْألَْرِض َجِميًعا َوِمثَْلُه 
َمَعُه الْفتََدْوا ِبِه ِمْن ُسـوِء اْلَعذَاِب يَـْوَم اْلِقيَاَمِة َوبََدا 
َلُهْم ِمَن اللَِّه َما َلْم يَُكونُوا يَْحتَِسـبُوَن} (الزمر:47) 
لـو أن لـك األرض بكلهـا، ومثلهـا معهـا، وملؤها 
ذهبًـا، يوم القيامة عندما تـرى جهنم، عندما تَُربَّز 
جهنم للغاوين فتسمع شهيقها وزفريها، وتسمع 
رصاخهـا املرعب تَود لو أن الدنيا بأضعاف ما فيها 
لك لسلمتها فدية مقابل أن تنجى، أليست الدنيا إذًا 
ثمنًا قليًال؟ أليسـت ثمنًا قليًال؛ ولهذا تجدون يف كل 

موضع يقول:(ثمنا قليال، ثمنا قليال).
وانتقـد الشـهيد القائد مـن يتخذ موقفـاً باطالً 
مقابـل أي يشء سـواًء كان مقابـل أن يكتم جزءاً 

من الدين أو أن يرىض عن فالن، مشـرياً إىل أن الذين 
باعوا الدين هم حملة الدين، وإنهم أسوأ وأكثر أثراً 
ورضراً عـىل األمة ألنه إذا باع أهل الدين الديَن فمن 

أين ستلقى الدين نظيًفا ونقيًا؟
 

الثغُظ ُصثَِّم ظاصخًا
يـرى الشـهيُد القائد أن السـبَب الرئييس يف عدم 
فاعلية املسـلمني املنترشين يف أوسـاط رقعة البالد 
اإلسـالمية هو أن الدين قدم ناقصاً، ولهذا لم يعمل 

شيئًا لهذه األمة؟ 
وشـدد الشـهيد القائـد عـىل أن إن بيـع الدين - 
سـواء من ِقبَل من يحملون اسمه، ومن يتحركون 
باسـمه، أو من قبل بقية النـاس - مقابل مصالح 

مادية ال يربرها إطالًقا، ال تجد مربًرا لها إطالًقا.
فـإذا كنـت تريـد أن تحافـظ عـىل الديـن يقول 

الشـهيد القائد عليك أن تنظر ما األمة بحاجة إليه؟ 
انظر وضعيتهـا وحللها، وانظر مـا هو الذي ضاع 
مـن الدين يف أوسـاطها؟ ليجيب علينـا جميعاً إنه 
الديـن فانطلق لتحييه، وحافظ عـىل الدين بأكمله 
ليقـدم لتلك األمة، أوليس الديـن ملصلحة األمة؟ إن 
الدين ملصلحة األمة فمن يهمـه مصلحتها فليقدم 

الدين لها كامًال، وليوجهها بتوجيه الدين كامًال.
فـإذا قدمـت الديـن منقوًصا فأنـت من ترضب 
األمـة وإن قلت من أجل مصلحة األمة، فأنت يا من 
تُعلِّـم، يا من ترشـد، يا من لديك مشـاريع، معاهد 
علمية، أو مراكـز، أن تكون حركتك عىل هذا النحو 
هي يف واقعهـا: إيمان ببعض وكفـر ببعض، فإنك 
من تعمل عىل أن توقع األمة يف الخزي يف الدنيا، وأن 

تسري باألمة إىل العذاب العظيم يف اآلخرة.

سئث الرتمظ طتمث تمغث الثغظ

دور املرأة طرتئط بثور الرجض ضضغاٍن واتث:
ويف خضمِّ كالِم السـيد القائد عن املؤهالت 
اإليَْمـانيـة التـي جعلت من السـيدة الزهراء 
سـيدة نسـاء الدنيا واألخرى، يشري «يحفظه 
الله» إىل أهميّة دور املرأة لتتحّمل مسؤوليتها 
الدينيـة مـع الرجـل ضمـن بوتقـٍة واحـدة، 
وهدٍف واحد، وكياٍن واحد يجّسد الدور املناط 
باإلنَْسان يف تقديم الشهادة عىل عظمة الله يف 

كافة ميادين الحياة.
ولفـت السـيد القائـد إىل أهميّـة دور املرأة 
كـدوٍر مكّمـل للرجـل يف مسـرية الدين، عرب 
التأريـخ، وهـذا الجانـب هـو مـن املواضيع 
امُلغيَّبـة يف تأريخ أمتنـا ويف تأريخ املرأة ككل، 
بل حتى يف تأريخ اإلْسـَالم قـد تم تغييب هذه 
القضية. ويف العرص الحديث والوسيط أصبح 
دور املـرأة منحـًرصا بني التفريـط واإلفراط؛ 
فإّما أن تنزوي يف اإلطار املنزيل الضيق دون أن 
يكـون للقضايا والعناوين الكـربى أّي أهميّة 
يف وجدانهـا وواقعها العمـيل، ودون أن يكون 
لهـا أيُّ دور تكامـيل يُذكـر يف مسـرية الدين، 
وإما أن تتحول إىل ورقة لالسـتغالل األخالقي 
والدعائـي، وتحقيق املكاسـب تحت عناوين 

االنفتاح، والتحرض، والحقوق!!
وبالرغـم مـن أّن اإلْسـَالم قد فتـح اآلفاق 
للمرأة لرتتقي إىل ُسلم الكمال، وتكون رشيًكا 
فّعاًال للرجل يف مسرية الدين والحياة، وبالرغم 
مـن أّن الُقــْرآن الكريم قد سـطٍّر الكثري من 
النماذج النسـائية التي لعبت أدواًرا أساسـية 
يف تبنيها للقضايـا الكربى، إال أنه ليس غريبًا 
تلـك املزايـدة مـن قبـل أمريـكا ودول الغرب 
تجـاه اإلْسـَالم وترشيعاتـه املتعلقـة باملرأة؛ 
ألّن أولئـك يبحثـون عن ثغرات لتشـويه هذا 
الديـن وبالتايل إبعاد املرأة املسـلمة عن قيمه 
وأخالقياته، واالنسـالخ عن الـدور املناط بها 
يف املسـرية الدينية، وكذلك ترتكز سياساتهم 
عىل التفريق بـني الرجل واملرأة؛ ليتمكنوا بعد 
ذلك من السـيطرة عىل املرأة وجدانًا وسـلوًكا 
تحت عناوين الحقوق والتحّرض. حيث يقول 

السيد: «يف مسرية الدين وعرب التأريخ، وحتى 
يف ظل الرسـل واألنبياء، برز دور املرأة املؤمنة 
مرتبطاً معاً بـدور الرجل ككيان واحد، وكان 
دوراً مهّماً وأساسـيّاً وعظيماً، ومن شواهده 
املهمـة ما ورد يف قصة نبـي الله موىس عليه 

السالم».(1)
َخْلًقـا  واملـرأة  الرجـل  وحدانيـة  وعـن 
ومسـؤولية يقول السيد القائد أيًضا: «يرسخ 
الُقــْرآن الكريـم هـذه الثقافـة املهمـة، أنَّ 
الرجال والنسـاء من أصل واحد، وأنَّهم كيان 
واحد، مخلوق واحد، إنَّما هناك اختالف ليس 
اختالفـاً يف األصـل وال يف الخلـق، هو اختالف 
يف أنَّ ذاك ذكـر وتلك أنثى، لكنَّ الكل إنَْسـان. 
هذه مسـألة مهمة، وترسـيخها الثقايف مهٌم 
جّداً؛ ألنَّ السياسـة الغربية الصهيونية قائمة 
عىل أسـاس التفريـق حتى فيما بـني الرجال 
والنسـاء، تعّمد السياسة الغربية الصهيونية 
إىل تقديـم الرجـال وكأنَّهـم عالـم لوحدهـم 
هناك، والنساء وكأنهنَّ عالم لوحدهن هناك، 
ثـم يبـدؤون بإثـارة النـزاع مـا بـني الرجال 
والنسـاء، والخصام، وأنَّ عىل املرأة أن تناضل 
لتحصـل عىل حقوقها من الرجـل، ويُقّدمون 
الرجل كمشـكلة عىل املرأة، واملرأة كمشـكلة 

عىل الرجل».(2)

ُأمُّ طعجــى ودورعــا يف املحــروع اإللعــغ 
لثقص أطئ:

من املؤسـف أننا نجد يف املجتمعات العربية 
واإلْسـَالمية أن دور املرأة لـم يتعدَّ ذلك اإلطار 
املنـزوي بـني التفريـط واإلفراط! باسـتثناء 
بعـض املواقف العظيمة التي سـّطرتها املرأة 
املسلمة يف الثورة اإلْسـَالمية اإليرانية، واملرأة 
املسـلمة يف جنـوب لبنـان وغـزة يف مواجهة 
العـدو اإلرسائييل، واملرأة املجاهدة يف اليمن يف 
مواجهة العدوان الصهيوأمريكي السـعودي، 

وكذلك املرأة املجاهدة بشكل عام.
وقـد أشـار الُقــْرآن الكريـم إىل كثـرٍي من 
مواقـف  سـطَّرت  التـي  النسـائية  النمـاذج 
أساسـية  كانـت  منهـا  والبعـض  تكامليـة 
ورئيسـة يف االنتقـال بمجتمعـات وأمـم من 
وضعية االستضعاف والقهر، إىل وضعية العز 

والغلبة. 
يذكر الُقــْرآن الكريم الوضعيـة التي كان 
يعيشـها بنو إرسائيل من تعذيـب واضطهاد 
واستعباد من قبل فرعون وهامان وجنودهما 
الذيـن كانـوا يسـتحيون نسـاءهم ويقتلون 
أبناءهم، وقد أشار الُقـْرآن إىل ذلك يف أكثر من 
موضع؛ ومن ذلك قول الله تعاىل: {إِنَّ ِفْرَعْوَن 
َعال ِيف األَْرِض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشـيًَعا يَْسـتَْضِعُف 
َويَْسـتَْحِيي  أَبْنَاءُهـْم  ُح  يُذَبـِّ نُْهـْم  مِّ َطاِئَفـًة 
ُه َكاَن ِمـَن اْلُمْفِسِديَن}.(سـورة  ِنَسـاءُهْم إِنـَّ

القصص: 4)
فقد قام فرعون موىس بتقسـيم شعبه إىل 
طبقات، واسـتضعف طبقًة منهـم وهم بنو 
إرسائيـل، ومـارس بحقهـم التنكيـل وجعل 
منهم سـخرية، وكان يظن بذلـك أنه يحافظ 
عىل ملكه، ويقوي شوكته، حتى جاء أمُر الله 
باسـتنقاذ أولئك املسـتضعفني واملسـحوقني 
من حيـث ال يعلم ذلـك الفرعـون، فكانت أّم 
موىس أول خطوة يف طريق استنقاذ تلك األمة، 
وانتشـالها مـن جحيـم الظلم واالسـتعباد، 
تعـاىل:  قـال  ولذلـك  األرض؛  يف  وتمكينهـا 
يُْسـتَْضَعُفوَن  {َوأَْوَرثْنَـا اْلَقـْوَم الَِّذيـَن َكانُواْ 
َمَشـاِرَق األَْرِض َوَمَغاِربََها الَِّتـي بَاَرْكنَا ِفيَها 
اِئيَل  ْت َكِلَمُة َربَِّك اْلُحْسـنَى َعـَىل بَِني إِْرسَ َوتَمَّ
ْرنَا َمـا َكاَن يَْصنَـُع ِفْرَعْوُن  ِبَمـا َصـَربُواْ َوَدمَّ
يَْعِرُشوَن}.(سـورة األعراف:  َوَقْوُمُه َوَما َكانُواْ 

(137
وهنا تحدث السـيد القائد عـن بعض هذه 
النماذج التي سـطَّرت مواقف لله ولإلنَْسـان 
والتأريخ، ومن هذه النمـاذج العظيمة كانت 
أّم موىس من النساء التي بلغت مبلًغا عظيًما 
مـن اإليَْمــان الواعي والثقـة املطلقة بقدرة 
اللـه، وقدمت فلذة كبدها املولود للتّو؛ بالرغم 
مـن كينونتهـا كأّم وما تمتلكه مـن عاطفة 
جيّاشـة نحو رضيعها. وممـا قاله «يحفظه 

الله»: 
أرادهـا  التـي  اإللهيـة  الرتتيبـات  «ففـي 
ٍة  اللـه حينمـا أَِذَن سـبحانه وتعاىل بفـرج أُمَّ
مسـتضعفٍة تعاني الويـالت واملآيس من ظلم 
طاغيـة متجرب هو فرعـون، وأذن الله بفرج 
تلك األمة املسـتضعفة، كان ضمن الرتتيبات 

اإللهيـة، ومقدمات ذلـك الفرج دوٌر رسـمه 
الله سبحانه وتعاىل للمرأة، بدءاً من أم موىس 

(عليه السالم)».(3)
ويقول أيًضا (يحفظـه الله): «فضمن تلك 
الرتتيبـات اإللهية أوحى الله سـبحانه وتعاىل 
إىل أُّم مـوىس، أوحى بطبيعـة امُلهمة الكبرية، 
والدور األسـاس الذي عهـد به إليها، ووصلت 
التعليمـات من الله سـبحانه وتعاىل إليها عن 
طريق الوحي. دور مهم ودور أسـاس يرتبط 
به فرج أمة وخالصهـا، وانعتاقها من ويالت 
الظلـم والطغيان، كانـت الُخطـوة األوىل من 
خالل امرأة، وخطوة أساسـية وخطوة مهمة 

ومن موقعها كأّم».(4)
يقـول  الكبـري  مـوىس  أّم  إيَْمــان  وعـن 
(يحفظـه اللـه): «ومـا كانـت لتفعـل ذلـك 
وهـي األم الحنـون الرؤوفـة، هـي األم التي 
بفطرتها تحمل ُكــّل الحنـان، ُكــّل الحنان 
وكل الرحمة، وكل الرأفـة لرضيعها الصغري، 
وال عالقـة تسـاوي عالقـة األم برضيعها، ما 
كانـت لتُْقِدم عىل خطوٍة كهذه لـوال إيَْمـانها 
الكبـري باللـه سـبحانه وتعـاىل وتصديقهـا 
} ألقيـه يف البحر {َوال  بوعـده {َفأَْلِقيـِه ِيف اْليَمِّ
تََخـاِيف َوال تَْحَزِني إِنَّا َرادُّوُه إَِليِْك َوَجاِعلُوُه ِمَن 

اْلُمْرَسِلنَي}.(سورة القصص: 7) (5)

____________________________
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لطغعم السابع سطى الاعالغ.. افجرى الفطسطغظغعن 
غعاخطعن السخغاَن ضث إراَدة السةان

شطسطني: اقتاقُل غحظ تمطئ اساصاقت 
واجسئ يف الدفئ املتاّطئ

ظاظغاعع: السقُم «اإلجرائغطغ السسعدّي» غعثُف 
إلغصاف «السثوان اإلغراظغ»

 : طاابسات 
االحتـالل  سـجون  يف  األرسى  يُواصـل 
الصهيوني لليوم السـابع عـىل التوايل خطوات 
«العصيـان» الجماعي ضد إدارة السـجون رًدا 
عـىل إعالنها البـدء بتطبيـق اإلجـراءات التي 
أوىص بهـا مـن يسـمى وزيـر األمـن القومي 
غفـري  بـن  إيتمـار  املتطـّرف  «اإلرسائيـيل» 

للتضييق عليهم. 
العليـا  الوطنيـة  الطـوارئ  لجنـُة  وكانـت 
للحركـة الوطنيـة األسـرية قد أعلنـت، أمس 
بدأهـا  التـي  النضاليـة  الخطـوات  أن  األول، 
األرسى يف سـجون االحتـالل ملواجهـة حـرب 
املتطرف بـن غفري عىل األرسى لـن تتوقف إال 

بتحقيق حريتهم. 
ودعـت أبنـاُء الشـعب يف ُكــّل السـاحات 
لنـرصة األرسى ُكــّل حسـب املسـتطاع، كما 
دعـت إىل اعتبار يوم الجمعة املقبل يوم غضب 
نرصة لألرسى ولألهايل يف القدس، الذين يتفنّن 
االحتـالل يف التضييـق عليهـم من خـالل هدم 

بيوتهـم واالسـتيالء عىل أموالهـم وغريها من 
املمارسات العنرصية. 

وكانـت إدارة سـجون االحتـالل قد فرضت 
عقوبـات جماعيـة بحـق األرسى يف عـدد من 
املعتقـالت، رًدا عىل خطـوات «العصيان» التي 

نّفذوهـا رفًضـا إلعالنهـا عـن البـدء بتطبيق 
إجراءات بن غفري. 

ويبلغ عدُد األرسى يف سجون االحتالل نحو 
4780 من بينهم 160 طفًال، 29 أسرية، و914 

معتقالً إدارياً. 

 : طاابسات 

شـنت قوات االحتـالل الصهيوني، منذ فجر 
االثنـني، حملَة اعتقاالت واسـعة يف قرى ومدن 
الضفـة املحتّلـة والقـدس، واقتحمـت قـوات 
االحتالل، منازل املواطنني وعاثت فيها فسـاداً 

قبل أن تعتقل عدداً من املواطنني. 
وقالـت مصادر محلية: إن «قـوات االحتالل 
اعتقلـت ثالثة مواطنني مـن قرية بلعني، غرب 
رام الله، هم وجدي الخطيب، وحمزة الخطيب، 
ولؤي ياسني، بعد أن داهمت منازلهم يف القرية 
وفتشـتها، كما اعتقلت قوات االحتالل شـابني 
من بلـدة جبـع، واقتحمت عدة بلـدات جنوب 

جنني. 
وقـال مديـر نادي األسـري يف جنـني منترص 
سـمور: إن «قـوات االحتالل اعتقلت الشـابني 
معاذ رضار أبو عون، وعماد زياد شقيقات، بعد 
أن داهمت منزيل ذويهما وعبثت بمحتوياتهما، 

ونُرشت القناصة عىل أسطح املنازل». 
ويف سـياق متصل، اقتحمت قـوات االحتالل 
بلدات سيلة الظهر، والفندقومية، وبري الباشا، 
دون أن يبلـغ عـن اعتقـاالت، كمـا اعتقلـت 
قوات االحتالل طفال وشـابا مـن بلدة الخرض، 
جنوب بيت لحم، وأَفاد شهود عيان، بأن قوات 
االحتالل اعتقلت محمود إسماعيل سالم صالح 
(18 عامـا)، وعبد خليل صالح (16 عاما)، بعد 

أن داهمت منزيل ذويهما وفتشتهما. 

َوأََضـاَف الشهود، أن قوات االحتالل، سلمت 
ذوي الشاب كريم محمد دعدوع، بالغاً ملراجعة 
«غـوش  مسـتوطنة  مجمـع  يف  مخابراتهـا 

عتصيون»، بعد أن داهمت منزل والده. 
وأَشـاَرت إىل أن مواجهـات اندلعت يف البلدة، 
الرصـاص  خاللهـا  االحتـالل  قـوات  أطلقـت 
املعدني املغلـف باملطاط وقنابل الصوت والغاز 
تجاه الشـبان، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما 
اعتقلـت قوات االحتـالل فتى من بلـدة حزما، 

شمال رشق القدس. 
وأَفادت مصادر محليـة، بأن قوات االحتالل 
اقتحمـت البلـدة، واعتقلـت الفتى إيـاس عبد 
القادر صبيح (17 عاماً)، بعد أن داهمت منزل 

ذويه، وفتشته. 

 : وضاقت 

قال رئيُس الوزراء «اإلرسائييل» 
بنيامـني نتنياهـو: إن «إرسائيـل 
تسـعى للسـالم مـع السـعوديّة؛ 
ِمـن أجـل هـدف وقـف العـدوان 
سـيفتح  ذلـك  وإن  اإليرانـي»، 
للدولـة  اقتصاديـة  «إْمَكانيـات 

اليهودية وللمنطقة ككل». 
ويف كلمـة ألقاها أمـام مؤتمر 
اليهوديـة  املنظمـات  رؤسـاء 
األمريكية الكربى يف القدس، أشار 
نتنياهـو إىل أن «العالـم العربـي 
يعـرتف بأولويـة وقـف التهديـد 
اإليرانـي، األمـر الـذي يسـاعد يف 
التقـارب مع إرسائيـل»، الفتاً إىل 
أن خطـوة تطبيـع العالقـات مع 
تاريخيٍّا  السعوديّة «تحدث تغيرياً 
الـرشق  يف  إرسائيـل  موقـف  يف 

األوسط». 

وأَفاد نتنياهو بأن «هذا الهدف 
نعمـل عليـه بالتوازي مـع هدف 
وقف التهديـد اإليراني، فالهدفان 
«إذا  أنـه  مؤّكــداً  مرتابطـان»، 
تحّققت هذه األهداف، فسـتكون 

هذه قفزة نوعية». 
وبشأن أفق التعاون االقتصادي 

اإلرسائيـيل- «السـالم  بعـد 
إن  نتنياهـو:  قـال  السـعودّي»، 
«أحد االحتمـاالت االقتصادية هو 
ربط شبه الجزيرة العربية بميناء 
حيفا عـرب خط سـكة حديد يمر 
عـرب األردن»، موضًحا أن «الخطة 
السـكك  عـىل «خطوط  سـرتتكز 

الحديديـة العثمانية القديمة التي 
أقيمت أجزاء منها بني حيفا وبيت 

شون». 
أن  يمكـن  «باملثـل،  وأضـاف: 
يكـون هناك خـط أنابيـب نفطي 
يمتد مـن شـبه الجزيـرة العربية 
إىل موانئنـا يف البحر املتوسـط مما 
ام من السفر عرب  يوفر سـبعة أَيـَّ

البحر».  
بالنتائـج  يتعلـق  مـا  ويف 
التطبيـع  مـن  السياسـية 
قـال  «السـعودّي-اإلرسائييل»، 
نتنياهـو: إن «إرسائيـل لـن تكن 
البحـر  رشق  يف  معزولـة  دولـة 
املتوسـط محاطـة بدول ليسـت 
حليفة، بل دولة تعيش يف سالم يف 
تحالف جيوسيايس فعال مع دول 
عربية رئيسية يف واحدة من أكثر 
املناطق تعقيداً يف العالم، وهذا قد 
ينهي نزاعنا مع الفلسـطينيني يف 

نهاية املطاف». 

سرغُظ افجعد تسطُظ خعَضعا احائاضاً 
طع اقتاقل خقل اصاتام ظابطج

 : طاابسات 
أعلنـت مجموعاُت «عرين األسـود»، فجـر االثنني، عن 
خـوض مقاتليهـا اشـتباكا مسـلًحا مـع قـوات االحتالل 

الصهيوني، خالل اقتحامها مدينة نابلس. 
وقالت العرين يف بيان مقتضب: «إنَّ مقاتليها يخوضون 
اشـتباًكا مسـلًحا مع قـوات االحتـالل يف مدينـة نابلس، 

وأّكـدت أن العرين عصيًة عىل االنكسار». 
واقتحمت قـوات االحتالل مدينة نابلـس اللية املاضية، 
وأَفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت األسري 
املحّرر محمد عمر حامد عقب اقتحام منزله يف بلدة سلواد 

شمال رشق رام الله. 
كما اقتحمت قوات االحتالل منزل عائلة األسـري أسامة 
الطويـل بنابلس، منفذ عملية «شـايف شـمرون»، وأجرت 

عمليات حفر وتخريب فيه. 

ُإ بمعاصش اقّتتاد  تماس ترتِّ
اإلشرغصغ طظ الصدغئ الفطسطغظغئ

 : طاابسات 
رّحبـت حركـة املقاومة اإلسـالمية «حمـاس» بالبيان 
الختامـي لقمـة االتّحـاد اإلفريقـي الـ36 التـي عقدت يف 
أديس أبابا، بدعمه حصول فلسطني عىل العضوية الكاملة 
يف األمم املتحدة، إضافة إىل تعليق منح الكيان «اإلرسائييل» 
صفـة املراقـب يف االتّحـاد اإلفريقـي، ودعم حق الشـعب 

الفلسطيني يف الحرية واالستقالل. 
وثّمنت حركة حماس يف ترصيح صحفي االثنني، موقف 
االتّحاد اإلفريقي، ومواقف الدول األعضاء، ودولتي الجزائر 
وجنوب إفريقيا، داعيًة الستكمال خطواتها بإبعاد الكيان 
عـن االتّحاد والحيلولة دون تغلغلـه يف إفريقيا، دعماً لقيم 

الحرية والعدالة. 
ودعت الحركة املجتمع الدويل واألمم املتحدة إىل تسـليط 
الضوء عىل جرائم االحتالل وانتهاكاته امُلستمّرة ضد شعبنا 
وأرضنا ومقدساتنا، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني حتى 
نيل حقوقـه الوطنية املرشوعة وعىل رأسـها إقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس. 

تجُب اهللا: ظسمُض صثَر املساطاع 
لتض املحاضض اقجاماسغئ والختغئ 

واملالغئ واملسغحغئ
 : طاابسات 

أّكـد رئيُس املجلس السيايس يف حزب الله السيد إبراهيم 
أمـني السـيد أن حـزب اللـه يعمل قـدر املسـتطاع وبكل 
إْمَكانياتـه لحـل املشـاكل االجتماعية والصحيـة واملالية 
واملعيشـية يف لبنان، الفتاً إىل أن «تضحيات الشـهداء التي 

حّققت االنتصارات يف لبنان وسوريا». 
وقال السـيد أمني السـيد: «إن للشـهداء فضـًال عظيًما 
ال يمكن أن ننسـاه، فقد سـقطت بـربكات دمائهم وتحت 
أقدامهم مشـاريع اإلذالل ألمتنا يف لبنان ويف سوريا، عندما 
كنّا نواجه مرشوًعا سياسيٍّا وعسكريٍّا وأمنيٍّا كالذي حصل 

يف حرب تموز أَو يف حرب الجرود». 
وأَشـاَر السـيد إىل اعرتافات السـفري األمريكي السـابق 
يف سـوريا يف شـهادته أمـام الكونغرس عندما قـال: «إننا 
حّرضنا املرسح يف سوريا وبدأنا نعمل عىل تجهيز املسلحني 
وفتح الحـدود وإقامة املؤتمرات وضـخ األموال والعمل يف 
اإلعالم والسياسـة عىل أََسـاس أن ننتهي من سوريا خالل 
شـهرين أَو ثالثة وكل ذلك عملنا له حسـاب، لكن الذي لم 

يكن يف حسابنا هو وجود حزب الله يف سوريا». 
وأشـاد السيد أمني السيد بالعملية البطولية التي نفذها 
الفتـى الفلسـطيني الذي لـم يتجـاوز عمـره 13 عاماً يف 
فلسـطني املحتّلة، معتربًا أنه قام بـعمل يعجز عنه جيش 

بأكمله وهذا فضل عظيم. 
وختـم السـيد أمني السـيد قائـًال: «إننا نعمـل عىل قدر 
اسـتطاعتنا ونحّرض بكل مسـؤولية وبكل إْمَكانياتنا لحل 
املشـاكل االجتماعية والصحية واملالية واملعيشية يف لبنان، 
داعيـاً ألن ال تخرجنا األزمات واملشـاكل من مواقع الفضل 

والنرص والجهاد واملقاومة، كما يخطط العدو». 
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ضطمئ أخغرة

ذضرى الحعغث الصائث.. 
وضرورُة السعدة إىل املحروع

طتمث سطغ السجي

أن نتحـدََّث عـن الشـهيد القائـد -رضـوان الله عليـه- َفـإنَّنا 

نتحـدَُّث عن التقـوى عن اإلخالص لله عن الحـب لله عن الذوبان 

يف الله عن استشـعار املسـؤولية عن الثقة بالله عن الرجولة عن 

الوفـاء عـن اإلباء عن التضحية عن اإلحسـان عـن القيم املثىل يف 

أسمى معانيها. 

لقـد تَحـّرك الشـهيد القائـد يف وضعيـة اسـتثنائية وعصيبة، 

الصمُت فيها هو السائد والهزيمة النفسية هي السائدة. 

تَحـّرك ويف أعماق أعماق نفسـه كان يحمل الثقـة بالله، وبني 

ـة كاملة بآالمها وآالمها.  كتفيه يحمل هّم أُمَّ

لقد قدم الشـهيد القائد مرشوعاً قرآنياً كامالً وشـامالً واسعاً 

بسـعة وشـمولية القرآن الكريم، وحينما كان يوجه ويرشد كان 

يجسد ذلك يف أرض الواقع. 

لقد جسـد الشـهيد القائد أرقى معاني التضحية يف سبيل الله 

وأرقـى معاني اإلحسـان، فحينما كان مخرياً بـني خيارين إما أن 

ـــة، أَو أن يضحي  يضحـي بنفسـه يف سـبيل الله؛ ِمن أجـل األُمَّ

بالقـرآن وبالدين وباملرشوع وبالقضيـة وبالتايل التضحية باألمة 

ومسـتقبلها؛ ِمـن أجل نفسـه.. اختار -رضـوان اللـه عليه- أن 

ــة.  يضحي بنفسه؛ ِمن أجل األُمَّ

ويف الذكرى الحادية والعرشين الستشـهاد شـهيد القرآن نقف 

مع أنفسـنا لنعاتبها ولنحاسـبها ولنقيمها ولنطـرح العديد من 

التساؤالت. 

- الشـهيد القائد قدم نفسـه وروحه؛ ِمن أجل مرشوع تربوي 

تثقيفي تنويري، هل ال زلنا نحمل روحية هذا املرشوع. 

- الشـهيد القائد قدم نفسه؛ ِمن أجل املاليني من املستضعفني 

واملحرومـني والفقـراء والبائسـني وكان يالمـس واقعهم ويهتم 

بأمورهم فهل ال زلنا نحمل روحيته ونالمس واقعهم ونهتم بهم. 

- الشهيد القائد قدم نفسه؛ ِمن أجل مرشوع العدالة والقسط 

ة يف األجهـزة القضائية واألمنية  فهـل نحن نحمل روحيتـه َخاصَّ

والنيابات ومجالس التصالح وغريها. 

- الشـهيد القائد قدم روحه؛ ِمن أجل رفع الظلم عن املظلومني 

فهل نفتش محاكمنا وسـجوننا وإصالحياتنا ونبحث بني ملفات 

القضايا لرفـع الظلم ومعالجة االختـالالت الناتجة عن مثل هذه 

الترصفات. 

- الشهيد القائد كان ورعاً عن املال الحرام وكان يحارب الفساد 

املايل والفاسـدين فهل ال زلنا نحمل روحيتـه أم أن مظاهر الدنيا 

وبهارجها ومغرياتها املادية سـيطرت عىل مشـاعرنا وروحياتنا 

فنسينا واقعنا ومنطلقاتنا ومسؤولياتنا الدينية. 

- الشـهيد القائـد كان قريبـاً مـن النـاس واملجتمـع والعامة 

وكان يتواضع لهـم وينصت لهم فهل ال زلنا نحمل روحيته أم أن 

صولجان السـلطة وأبهتها قد أعمت بصائرنـا وأطغتنا وأصابتنا 

بالغرور والعجب فرصنا ال نلتفت إىل أحد. 

ـة، كان ُقـدوة، كان مربياً، كان قائداً،  - الشـهيد القائد كان أُمَّ

ا وسياسـيٍّا واجتماعيـاً واقتصاديٍّا وعسـكريٍّا وأمنيٍّا  كان ثقافيّـٍ

وإعالميـاً َو...، فهل نحن نميش عـىل خطاه ونقتبس من روحيته 

العالية والعظيمة؟! 

سئث الصعي السئاسغ

إن الحديَث عن الشـهيد القائد السـيد حسني بدر 
الديـن الحوثي –رضوان الله عليـه– هو حديٌث عن 
اإلنسـان الكامل الذي جسـد ُكـّل معاني اإلنسانية، 
حديث عـن الرجـل املكتمل الذي تجلت فيه أسـمى 
آيات الرجولة، حديث عن شخصيٍة استثنائيٍة أذهلت 
العقـول وأرست القلوب، عن العنفوان والشـجاعة 
واإلقـدام والعـزة اإليمانيـة، عـن القيـم العظيمـة 
واملبـادئ السـامية، وعن السـمو يف أمثلتـه العليا، 
حديـث عن قريـن القـرآن الكريم بآياتـه وبصائره 
وبيناتـه وهـداه، عن واحٍد مـن العظمـاء الخالدين 

الذين قل أن يجود الزمان بهم. 
الحديث عن الشـهيد القائد يطول رسده؛ ألَنَُّه يتغلغل الشعور 
ويسـتوطن اإلحسـاس، ويتنقل ما بني فضاءات اإليمان املطلق 
باللـه، وجـذور اإليمان الراسـخ باألرض، حديـث يعكس مدلول 
االصطفاء اإللهـي ومعطيات الرعاية اإللهيـة وبراهني التمكني 
اإللهي، لحركٍة انطلقت مسـريتها القرآنية من منطقٍة جغرافيٍة 
لم يسمع عنها العالم، عىل يد ثلة قليلة من املؤمنني املستضعفني 

واملطاردين، يقودهم شاب لم يكمل بعُد عقَدُه الخامس. 
حديٌث عن شـابٍّ فـاق أبناء جيله يف العلـم والوعي والحكمة 
والبصـرية، ويف الزهـد والتقـى والـورع، تجاوزهـم بالرزانـة 
والبساطة والطهر والنقاء، وتميز عنهم بالكرم والعطاء والبذل 
والسـخاء، فاقهـم بسـمو الخلـق ودماثـة األخـالق والتواضع 
والتعقـل والصرب وسـعة الصـدر، كان فيهم الُقـدوة يف الصدق 
واألمانة واإلحسـان، ويف العزة واإلباء والنجـدة ونُرصة املظلوم 

وإغاثة امللهوف وإعانة املحتاج. 
حديث عن هامٍة اتصفت باللني والرحمة، وباإلحساس العميق 
واالهتمـام الدائـم بالناس، واستشـعار املسـؤولية 
الدينية والوطنية تجاه بلـده وأمته، حديث عن ثائٍر 
مقـارع يرفض الضيم والذل والخنـوع والقهر، عن 
شـاب انتزع مـن بني مخالـب املسـتحيل مرشوعه 
الخـاص كمعجـزٍة لـم تكـن تطـرأ عـىل أحـد من 
معارصيـه حتى يف أحالم يقظتهـم، أن هذه املعجزة 
وهذا املرشوع سـيخرج من تلك القرية النائية، وأنُه 
سـيغري وجه اليمـن واملنطقة ذات يوم، وسـيكون 
ألتباعه دور محوري يف رسـم سياسـات وتفاعالت 

املنطقة، وتقرير مصريها، والتحكم يف مسارها. 
هو حديٌث عن السـيد العالمة الحّجـة العلم حسـني بدرالدين 
أمـري الدين الحوثي، الـذي بدأ مع ثلة قليلة مـن قريٍة ال تتجاوز 
مسـاحتها بضعـة كيلو مـرتات مرشوعه العظيـم، يف ظل نظام 
كان يرصـد ُكـّل حركاتـه وتنقالته ولقاءاتـه، بل ويحيص حتى 
أنفاسـه، وقوى أمنية كانت تبطش بكل املؤمنني بمرشوعه وكل 

املتعاطفني معه، وال ترعى حرمة لصغري أَو كبري. 
الحديـُث عـن الشـهيد القائِد حديـٌث عن مرشوع ومؤّسـس، 
أراد النظاُم العاملي برمته إطفـاَء نوره وإخماَد وهجه، ووأَده يف 
مهده، فأراد اللُه إال أن يُظِهَره، فإذا به بعد َعقَدين من الزمن قد 
ُس املرشوع  استطاع أن يغرّي وجه اليمن واملنطقة، ويصبح مؤسِّ
وَحَمَلـة هذا املرشوع من بعده، يف سـنوات معدودة رقماً ضخماً، 
ميدانيٍّا وسياسـيٍّا وعسـكريٍّا ويف ُكـّل املجاالت، ولم يعد بمقدور 
أيٍّ من القوى يف اإلقليم واملنطقة والعالم، تجاُهلُه أَو تجاوزه؛ لذا 

مهما تحدثنا عن الشهيد القائد يظل للحديث بقية..!

سظ الحعغث الصائث ولطتثغث بصغئ..! سظ الحعغث الصائث ولطتثغث بصغئ..! 


